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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. 17123-04-403-60/2003
Ob-97897
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblastilu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks 01/472-57-91.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 6 mesecih po sklenitvi pogodbe:
dobava kurilnega olja “ekstra lahko“.
4. Kraj dobave: dobava blaga bo na lokacijah posameznih organizacijskih enot Ministrstva za notranje zadeve, Generalne policijske uprave in Policijskih uprav, na območju celotne države, in sicer samo v rezervoarje.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: druga polovica meseca julija.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za notranje zadeve, Sektor za finance,
plan in investicije, Oddelek za investicije in
javna naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana, Veronika Bajrič, tel. 01/472-40-54.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 7. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 404-01-153/2003
Ob-97906
1. Naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in Univerza v Mariboru.
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2. Naslov predstavnika naročnikov:
MŠZŠ, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: zagotovitev zemljišča in gradnja objekta (Študentski dom,
UM) za znanega kupca po sistemu ključ
v roke s fiksno ceno do pridobitve uporabnega dovoljenja.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: objava javnega razpisa še v juliju 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad
za investicije, Trubarjeva 3, 1000 Ljubljana,
Boštjan Hočevar, tel. 01/244-11-76, faks
01/244-12-69.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 7. 2003.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 110-1/03
Ob-97914
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
tel. 01/300-99-59, faks 01/300-99-37.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: AC Bič – Hrastje:
AC odsek Korenitka – Pluska: izgradnja
avtocestnega odseka, ki obsega:
– trasa AC z začasno navezavo na obstoječo hitro cesto H1 v skupni dolžini 2960 m;
– deviacije regionalnih cest, lokalnih
cest in javnih poti;
– premostitvena objekta (podvoz in nadvoz);
– prometna oprema in signalizacija;
– ukrepi za zaščito okolja;
– prestavitve in zaščita komunalnih vodov in naprav;
– krajinska ureditev;
– “klic v sili“;
– rušenje obstoječih objektov.
4. Kraj dobave: odsek Korenitka – Pluska.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: začetek septembra
2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana: AC Projekt 6, Dolenjska, Stantetova 9,
1295 Ivančna Gorica, Franc Žagar, inž. grad.,
tel. 01/787-86-65, faks 01/787-86-64.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: rok za dokončanje del je
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12 mesecev od uvedbe izvajalca v delo. Dela se bodo financirala iz lastnih sredstev
DARS d.d.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 17123-06-403-59/03
Ob-97924
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, po pooblastilu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
1501 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks 01/472-57-91.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: zavarovanje oseb,
premoženja in interesov Policije in MNZ.
4. Kraj izvedbe: področje zavarovalnega kritja.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 1. 9. 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za notranje zadeve, Sektor za finance,
plan in investicije, Oddelek za investicije in
javna naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana, Veronika Bajrič, tel. 01/472-40-54.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 7. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 661-07/03-8
Ob-97974
1. Naročnik: Občina Vojnik.
2. Naslov naročnika: Keršova 8, 3212
Vojnik.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: adaptacija in dograditev Osnovne šole Vojnik.
4. Kraj dobave: Vojnik.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: julij 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Vesna Poteko.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 7. 2003.
Občina Vojnik
Št. 006/2003
Ob-98023
1. Naročnik: Regionalna razvojna agencija Celje d.o.o.
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2. Naslov naročnika: Cesta v Trnovlje 7 (uradno: Ulica XIV. divizije 14), 3000
Celje.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izgradnja poslovnega objekta.
4. Kraj dobave: Celje.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: v mesecu septembru
2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
RRA Celje d.o.o., Cesta v Trnovlje 7, 3000
Celje,
Marjan
Matavž,
marjan.matavz@rra-celje.si, tel. 03/428-07-13.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Regionalna razvojna agencija
Celje 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
Popravek
Št. 1278
Ob-97849
V zahtevi za oddajo javnega razpisa
za oddajo naročila za nakup in vgradnjo klima naprav, objavljeno v Uradnem listu RS,
št. 62 z dne 27. 6. 2003, Ob-96695, se
popravi 3. (a) točka, ki se pravilno glasi:
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup in
vgradnja klima naprav v 71 nizkopodnih
avtobusov za mestni potniški promet.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
Popravek
Ob-97859
V javnem razpisu za oddajo naročila za
nabavo in montažo opreme za Mrežni pomurski podjetniški inkubator, d.o.o., objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 56 z dne 13. 6. 2003,
Ob-96076, se besedilo za III. sklop dopolni v
naslednjih točkah, ki se pravilno glasijo:
7. (b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: do 28. 7.
2003 do 12. ure.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 7. 2003 do
12. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 7. 2003 ob 13. uri, Javna
agencija RS za regionalni razvoj, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, soba 521.
Agencija Republike Slovenije
za regionalni razvoj
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Popravek

Št. 17123-02-403-38/2003/3 Ob-97939
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku za dobavo, inštalacijo
in montažo opreme za sisteme tehničnega
varovanja, št. 17123-02-403-38/2003, objavljen v Uradnem listu RS, št. 53-54 z dne
6. 6. 2003, Ob-95473, se zadnji odstavek 3.
(b) točke 8. (a) in 9. točka pravilno glasijo:
3. (b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko dobijo blago, ki je predmet javnega razpisa, v celoti (sklopi od 1
do 17) ali posamezne sklope v celoti. Posameznih artiklov ali točk iz posameznega sklopa ponudniki ne morejo ponuditi.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do dne 17. 7.
2003, najkasneje do 11. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 17. 7. 2003,
ob 12. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8, Ljubljana.
Ministrstvo za notranje zadeve
Popravek
Ob-97973
V javnem razpisu za nakup in financiranje nakupa sistema podatkovnih zmogljivosti ter vzdrževanje nabavljene strojne in programske opreme v garancijskem roku, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 65 z dne
4. 7. 2003, Ob-97325, se 8.(a) in 9. točka
pravilno glasita:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 7. 2003 do 10. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb. 25. 7. 2003 ob 10.15, Center Vlade RS za informatiko.
Vlada Republike Slovenije
Center Vlade za informatiko
Popravek
Št. 175/03
Ob-98133
Naročnik Javni zavod FS Viba film Ljubljana v zvezi z javnim razpisom 4/2003, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 53-54 z dne
6. 6. 2003, Ob-95488, spreminja datum
oddaje ponudbe pod 8. (a) točko in datum
odpiranja ponudb pod 9. točko, in sicer:
Rok oddaje ponudb se podaljša do
30. julija 2003 do 12. ure in datum in čas
odpiranja ponudb do 30. julija 2003 ob
12.15.
FS Viba film Ljubljana
Popravek
Ob-97774
V javnem razpisu za računalniško numerično krmiljeni (CNC) obdelovalni center za
obdelavo kovin izdelan v EU, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 56 z dne 13. 6. 2003,
se spremeni:
7. (b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od objave do
22. julija 2003.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 31. julij 2003 do
12. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. avgust 2003, ob 10. uri, Šolski
center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v znesku
500.000 SIT.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 90 dni po roku za
dostavo ponudbe, 15. avgust 2003.
Šolski center Celje
Ob-97975
Phare 2000 Grant Scheme in Savinska
region
Activating Employment Potentials at
the Local Level (SI0004.02)
Supply Procurement Notice
CNC Turning maschine
Location – Slovenija, Savinjska regija
1. Publication
reference:
SI0004.02.01.01.0014 / 2/ 2003.
2. Procedure: open.
3. Programme: Phare 2000 Grant
Scheme in Savinjska region: Activating Employment Potentials at the Local Level
(SI0004.02).
4. Financing: Phare 2000 Grant Scheme
in Savinjska region, Grant Contract No.
SI0004.02.01.01.0014, signed between the
Ministry of Labour, Family and Social Affairs
and Šolskim centrom Celje, Pot na Lavo 22,
SI-3000 Celje.
5. Contracting authority: Šolski center
Celje, Pot na Lavo 22, SI-3000 Celje.
Contract specification
6. Contract description goods
Numerical computer controlled (CNC)
machinable centre for metal machining.
The basic machine function is cylindrical workpiece turning by feed on X and Z
axis: detailed specifications are defined in
the tender documentation.
7. Number and titles of Lots: /
Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin: participation is open on equal terms to all natural
and legal persons [participating either individually or in a grouping (consortium) of
tenderers] of the EU Member States and
the countries benefiting from the PHARE
programme. All goods provided for this
contract must originate in these countries.
9. Grounds for exclusion: tenderers
must provide a declaration that they are not
in any of the situations listed of Instructions
to Tenderers.
10. Number of tenders: tenderers (including firms within the same legal group,
other members of the same consortium)
may supmit onli one tender.
Tenderers may not provide a tender for
a variant solution in addition to their tender
for the suplies reguired in the tender dosier.
11. Tender guarantee: tenderers must provide a tender guarantee of 2000 euro when
submitting a tender. This guarantee will be
released to unsuccessful tenderers once the
tender procedure has been completed and to
the successful tenderer(s) upon signature of
the contract by all parties. This guarantee will
be called upon if the tenderer does not fulfil
all obligations stated in its tender.
12. Performance guarantee: the successful tenderer will be requested to provide a
performance guarantee of 10% of the con-
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tract value in euro when countersigning the
contract. This must be delivered within 30
days after receipt by the tenderer of the contract signed by the Contracting Authority. If
the selected tenderer fails to provide such a
guarantee within this period, the contract will
be void and a new contract may be drawn up
and sent to the tenderer which has submitted the next most economically advantageous, compliant tender.
13. Information meeting and/or site
visitNo information meeting is planned
14. Tender validity: tenders must remain
valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Maximum delivery period: 15th Sep.
2003.
Selection and award criteria
16. Selection criteria: Price.
17. Award criteria
– price,
– service after warranty period expiration,
– guarantee to supply spare parts for 10
years after the purchase,
– staff training for the machine operation,
– Warranty period must be longer then
one year.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available by e-mail
milan.zeleznik@zum-mb.si The tender dossier is also available at ZUM d.o.o., Grajska
ulica 7, 2000 Maribor, Slovenija. Tenders
must be submitted using the standard tender submission form included in the tender
dossier, whose format and instructions must
be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to e-mail
milan.zeleznik@zum-mb.si or ZUM d.o.o.,
Grajska ulica 7, 2000 Maribor, Slovenija
(mentioning the Publication reference shown
in item 1) at least 11 days before the deadline for submission of tenders given in item
19. The Contracting Authority must reply to
all tenderers’ questions at least 9 days before the deadline for submission of tenders.
19. Deadline for submission of tenders:
31st Jul. 2003 by 12:00 (eg, 16:00 Central
European Time on date).
Offers are to be sent to the address:
ZUM d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor,
Slovenia.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session: 1. 8. 2003
at 10.00.
Public opening of tender will be held at
the Šolski center Celje, Pot na lavo 22,
Celje.
21. Legal basis: Financing Memorandum
PHARE 2000 – Economic and Social Cohesion.
Šolski center Celje
Št. 1338-02/2003
Ob-97692
1. Naročnik: Kraške lekarne Ilirska
Bistrica.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva cesta
8, 6250 Ilirska Bistrica, tel. 05/71-11-742,
e-pošta: kraskelekarne.ilirskabistrica@siol.net.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža notranje opreme za lekarno
Sežana.

Št.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
4. Kraj izvedbe: Partizanska cesta 25 v
Sežani.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
25. 8. 2003, zaključek del najkasneje 60
dni po pričetku del.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Kraške lekarne Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta
8, 6250 Ilirska Bistrica – tajništvo, tel.
05/71-11-742, Mirjam Čendak; informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k
razpisni dokumentaciji dobite pri naročniku, na osnovi pisnih vprašanj oziroma vprašanj po telefaksu 05/71-11-743, ki bodo
prispela najpozneje 5 dni pred rokom za
oddajo ponudbe. Pisni odgovori bodo posredovani vsem, ki bodo dvignili razpisno
dokumentacijo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro,
s predložitvijo potrdila o plačanih stroških
razmnoževanja razpisne dokumentacije, na
zahtevo ponudnika pa tudi po pošti ob
predhodni predložitvi potrdila o plačanih
stroških razmnoževanja razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 15.000 SIT z upoštevanim DDV. Ponudniki morajo znesek nakazati na račun naročnika Kraške lekarne
Ilirska Bistrica, Gregorčičeva 8, Ilirska
Bistrica, št. 01238-6030274430, sklic 00
999 (davčna št. naročnika: 26167832; ponudniki naj sporočijo svoje podatke za izstavitev računa).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Kraške lekarne Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 8, 6250 Ilirska
Bistrica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 8. 2003 ob 14. uri na naslovu
Lekarna Postojna, Prečna ulica 2, Postojna.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od izstavitve računa, ki se lahko izstavi takoj
po prevzemu vseh del.
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 ponudnik izpolnjevati za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– ponudnik mora izkazati plačilnost in
soventnost v zadnjih 6 mesecih pred dnevom oddaje ponudbe;
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– ponudnik mora razpolagati z zadostnimi formalnimi, delovnimi in tehničnimi pogoji, ter mora imeti ustrezna pooblastila,
profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire in druge pripomočke, sposobnost
upravljanja, zanesljivost ter zaposlene, ki
bodo sposobni izvesti razpisana dela;
– ponudnik mora dokazati, da ima
ustrezne reference, in sicer v zadnjih treh
letih najmanj 3 dela, ki po naravi del ustrezajo projektu iz tega javnega razpisa – oprema lekarn;
– ponudnik mora izkazati, da razpolaga
s kadri, ki bodo odgovorni za kakovost izvedbe javnega naročila;
– morebitni drugi pogoji, ki so razvidni iz
razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od dneva odpiranja ponudbe.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena 45 točk,
2. reference 25 točk,
3. rok izvedbe 15 točk,
4. garancijski rok za pohištvo 10 točk.
Merilo za ocenitev ponudbe v predmetnem javnem naročilu je ekonomsko najugodnejša ponudba.
Način ocenjevanja je naveden v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 7. 2003.
Kraške lekarne Ilirska Bistrica
Ob-97724
1. Naročnik: J. Z. Zdravstveni dom Celje.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 5,
3000 Celje, faks 03/54-413-56, tel.
03/54-34-520, (e-mail: nada. martincic@zd-celje.si).
3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. dobava reševalnega vozila,
2. dobava reanimobila.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo upošteval ponudbe za celotno javno naročilo ali ponudbo za posamično vozilo v skladu s tehničnimi specifikacijami.
4. Kraj dobave: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: julij - december 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje, tel.
03/54-34-615, Vlado Geršak, za informacije v zvezi s tehničnimi specifikacijami reševalnega vozila in reanimobila klicati ZD
Celje, Jože Blazinšek, univ. dipl. ekon., tel.
št. 03/54-34-522.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 14. 7. 2003
do 25. 7. 2003 vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 8. do 13. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, v ceno je vključen DDV. Ponudniki morajo znesek nakazati na TRR: 01211-6030927108, davčna
številka: 43103375 in na dokazilu o vplačilu navesti tudi svojo davčno številko in točen naslov.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do ponedeljka
4. 8. 2003 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje; Oddelek za javna
naročila: Geršak Vlado.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: v ponedeljek 4. 8. 2003 ob 9. uri v
prostorih Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje, I. nadstropje desno.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica ali bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2 mio SIT in bančna garancija ali menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
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: cena, reference ponudnika, dolžina garancijske dobe za vgrajeno opremo in kvaliteto, servis, plačilni
pogoji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: naročnik bo odločil
o sprejemu ponudbe do četrtka 14. 8.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni pogoji, garancija, reference,servis.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vodja reševalne službe Branko Kešpert, tel 03/54-34-207.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 7. 2003.
JZ Zdravstveni dom Celje
Št. 6/03
Ob-97739
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: kurilno
olje – ekstra lahko (150.000 litrov).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: možna prijava na posamezen sklop.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne
bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 21. 9.
2003 do 30. 4. 2004.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna
bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor.
Prevzem razpisne dokumentacije: osebno
pri skupini za javna naročila (zgradba oskrbe in vzdrževanja) ali po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o vplačilu, faks
02/331-15-33. Dodatne informacije: Marija Žlender, univ. dipl. ekon., tel.
02/321-25-56.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 11. 8. 2003,
vsak delovni dan med 11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, negotovinsko,
na podračun EZR št. 01100-6030278185,
s pripisom za RD: kurilno olje - ekstra
lahko.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 11. 8. 2003,
do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 8. 2003 ob 8.30, v pisarni nabave nemedicinskega materiala in storitev, Boris Petre, univ. dipl. ekon., zgradba “Uprave“.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
Pogoji, 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. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni
prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden stečajni postopek, postopek likvidacije ali prisilne poravnave 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 ponudbe;
3. izjavo ponudnika, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da mu v
zadnjih petih letih pred objavo tega naročila ni bila izdana pravnomočna sodna 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 tega javnega naročila;
4. potrdili, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata
4.1 pristojni davčni urad in
4.2 carinska uprava;
Potrdili ne smeta biti starejše od 30 dni
na dan določen za predložitev ponudbe;
5. da je predložil BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun,

da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši
od 30 dni na dan določen za predložitev
ponudb;
Iz dokumentov mora biti razvidno, da ima
ponudnik:
– število dni neporavnanih obveznosti v
preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz točke B obrazca BON-2,
enako 0, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran;
6. da zagotavlja 100% razpisane vrste in
količine blaga;
7. da nudi 60-dnevni plačilni rok po prevzemu blaga;
8. da bo dostava ddp Splošna bolnišnica Maribor ob terminu, ki ga določi naročnik;
9. da zagotavlja dobavni rok blaga največ 3 dni po oddaji naročila.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba do 12. 2.
2004, odločitev o sprejemu 21. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najvišji
popust v SIT/l na ceno po uredbi na dan
4. 8. 2003.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost razpisa je
15,000.000 SIT z DDV.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 7. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 41405-00028/2003 0400 01 Ob-97788
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-293.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
avtomobila za potrebe Osnovne šole Gustava Šiliha Maribor in Lutkovnega gledališča Maribor (ocenjena vrednost brez
DDV je 9,500.000 SIT).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja je možna po naslednjih sklopih:
1. dobava avtomobila za potrebe Osnovne šole Gustava Šiliha Maribor,
2. dobava avtomobila za potrebe Lutkovnega gledališča Maribor.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 30. 9.
2003 do 20. 11. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, kontaktna oseba Polona Erker, tel.
02/22-01-316.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo ponudb (razen ob sobotah, nedeljah in
praznikih).
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije vplača znesek na TRR
št. 01270-0100008403, v višini 5.000 SIT,
z namenom nakazila “Pristojbina za javni razpis – nakup avtomobila“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, soba 342/III.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 8. 2003, ob 12.30, kletna sejna
soba Mestne občine Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2003, 26. 8.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena in reference (podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 7. 2003.
Mestna občina Maribor
Št. 1/2002
Ob-97791
1. Naročnik: Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Center za informatiko.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Tavčarjeva 9, tel. 01/434-11-50, faks
01/434-11-71.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
– poz. 1 – osebni računalnik PC - 01
– 100 kosov,
– poz. 2 – zaslon 17˝ ZA - 02 –
100 kosov,
– poz. 3 – laserski tiskalnik LT - 03 –
100 kosov,
– poz. 4 – prenosni računalnik PR - 04
– 10 kosov,
– poz. 5 – strežniški sistem ST - 05 –
14 kosov,
– poz. 6 – naprava za neprekinjeno
napajanje - UPS - 06 – 35 kosov,
– poz. 7 – aktivna mrežna oprema
AO - 07 – 1 komplet.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: pozicije 1, 2 in 3 po
sodiščih RS; ostale pozicije na sedežu naročnika.

Št.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava do
30 dni od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Vrhovno sodišče RS, Center za informatiko, Nikola Janjić
(Nikola.Janjic@sodisce.si).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 15. 7. 2003 do
25. 7. 2003 med 9. in 14. uro v tajništu Centra za informatiko, Vrhovno sodišče RS, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, podstrešje sodne
stavbe, soba 11, samo s pooblastilom zastopnika ponudnika ali prokurista ter navedbo
naslova kontaktne osebe v času razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisa dokumentacija je
na voljo brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 8. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vrhovno sodišče RS, Center
za informatiko, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, II. nadstropje, soba 210 (vložišče).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 8. 2003 ob 12. uri v učilnici Centra za informatiko, Vrhovno sodišče RS, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, podstrešje sodne stavbe, soba 14.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: da, za
resnost ponudbe nudi bančno garancijo v
višini 500.000 SIT, ki mora veljati 90 dni od
roka za oddajo ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prejemu računa in njegove potrditve s
strani odgovorne osebe naročnika.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni dovoljena.
13. Pogoji, 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 št. CIF-JR-2/2003-NAV,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
26. 9. 2003, odločitev o izbiri do 30. 9.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: so
razvidna iz navodil ponudnikom št.
CIF-JR-2/2003-NAV, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 31 z dne
28. 3. 2003, št. 2/2003, Ob-90796.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Vrhovno sodišče RS
Center za informatiko
Ob-97800
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbovlje.
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2. Naslov naročnika: Rudarska cesta 9,
1420 Trbovlje.
3. (a) Vrsta in količina blaga: medicinski pripomočki – ponovljen javni razpis za
sklope, kjer prvotni razpis ni uspel.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik lahko odda ponudbo za
posamezno skupino (sklop), podskupino
(podsklop), vendar mora ta obsegati vse
vrste blaga, ki so v tej skupini ali podskupini:
– skupina C: sanitetni material,
– skupina D: oskrba rane,
– podskupina D1: medicinski lepilni trakovi,
– podskupina D2: medicinski obliži in
ostali material za nego rane,
– podskupina D3: obloge za rane,
– skupina E: kirurška zaščita,
– podskupina E6: vložki za zaščito tal,
– skupina L: medicinsko potrošni material,
– podskupina L6: pripomočki za osebno
nego in higieno,
– skupina R: pripomočki za periferno
vensko aplikacijo,
– podskupina R2: sistemi za infuzijske
črpalke,
– skupina S: material za vakumski odvzem krvi.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Trbovlje.
5. Datum začetka in pred videni datum zaključka ali trajanje dobave: od podpisa pogodbe (predvidoma september
2003) do 30. 6. 2004.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna
bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9,
1420 Trbovlje, tajništvo. Dvig razpisne dokumentacije: osebno v tajništvu bolnišnice
ali po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije, faks
03/56-26-122. Dodatne informacije samo
pisno na isti naslov oziroma faks.
(b) Čas v katerem se lahko prevzema
razpisna dokumentacija: od objave do
roka za predložitev ponudb, vsak delavnik,
ki je od ponedeljka do petka med 11. in
13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.400 SIT (vrednost že
vsebuje DDV), negotovinsko, na podračun
pri UJP 01100 – 603 0279252 s pripisom
“JN - medicinski pripomočki“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 18. 8. 2003
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Trbovlje,
p.o., Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje (tajništvo, če je predložitev osebna).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 8. 2003 ob 12. uri na upravi
Splošne bolnišnice Trbovlje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: bančna garancija v višini 5% od vrednosti ponudbe ponudnika.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: določeno 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. členu do 43. členu
ZJN-1: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2003, predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 22. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja vrednost skupine oziroma podskupine
ob ustrezni kvaliteti posameznih artiklov v
njej.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: sukcesivna dobava v času veljavnosti pogodbe, pred dvigom razpisne dokumentacije je možen ogled le-te.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Št. 2020-09-2003-73
Ob-97804
1. Naročnik: Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50, 1000
Ljubljana,
tel.
01/47-85-270,
faks
01/47-85-470, e-pošta: ursiks@gov.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
za novo lokacijo Zavoda za prestajanje
kazni zapora Koper.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: javno naročilo obsega naslednje
sklope:
A) pohištvena in druga oprema za pisarne, skupne prostore, komunikacije in nekatere druge prostore,
B) pohištvena oprema za prostore zaprtih,
C) oprema za pralnico in spremljajoče
prostore,
D) oprema za kuhinjo, jedilnico in spremljajoče prostore,
E) oprema za ambulantne prostore,
F) oprema za prostore za rekreacijo,
G) oprema za delavnice,
H) telefonska centrala s telefoni.
Ponudba je sprejemljiva, če ponudnik
poda ponudbo vsaj za en sklop v celoti.
4. Kraj dobave: Zavod za prestajanje
kazni zapora Koper, Ankaranska c., 6000
Koper.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava do
15. 10. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: na elektronskem naslovu naročnika, kontaktna oseba
Božidar Peteh.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
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mentacija je na voljo na spletnem naslovu:
http://www.sigov.si/mp/ (javna naročila
Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij). Na tej spletni strani bodo objavljeni
tudi vsi morebitni popravki razpisne dokumentacije. Ponudniki pa jo lahko do dneva,
ki je določen za oddajo ponudb, zahtevajo
na naslovu naročnika vsak delovni dan dan
od 9. do 14. ure ali po elektronski pošti ali
po faksu ali po klasični pošti. Vsak ponudnik pa bo ob ogledu lokacije (ta je obvezen
za vse sklope razen telefonske centrale)
prejel še dodatno dokumentacijo v obliki
kopij tlorisov in projekta pohištva za prostore zaprtih oseb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 8. 2003 do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: na naslov naročnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 8. 2003 ob 9. uri v sejni sobi
naročnika v Ljubljani na Tivolski 50 (13. nadstropje).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: naročnik zahteva finančna zavarovanja za resnost ponudbe, če vrednost ponudbe presega 30,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo 90 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): naročnik tega
ne predvideva.
13. Pogoji, 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 ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba velja do
31. 12. 2003, naročnik bo predvidoma
odločil o sprejemu ponudbe do 28. 8.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena za celoto oziroma vsak sklop posebej.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: za vse sklope, razen za telefonsko
centralo, je obvezen ogled objekta pred oddajo ponudbe.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7.2003.
Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij
Št. 2
Ob-97807
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Kongresni trg 12,
1000 Ljubljana, tel. 01/24-18-500, faks
01/24-18-660.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nadgradnja Alpha strežnika v gručo (cluster) z
nakupom in inštalacijo naslednje opreme: – strežnik HP AlphaServer DS25; –

Memory Channel za povezavo v HP TruCluster z obstoječim strežnikom AlphaServer DS20E; diskovni sistem HP
StorageWorks Enterprise Virtual Array
3000; knjižnica za arhiviranje HP
StorageWorks MSL5026S2. Predmet
razpisa je nadgradnja produkcijskega
strežnika Alpha v gručo (cluster) in sodelovanje pri prehodu iz Oracle 8i na
9i RAC. Ponujena oprema mora omogočati delovanje HP TruCluster 5.1B in
Oracle 9i RAC (certifikat HP in Oracle).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena oddaja sklopov.
4. Kraj dobave: Kongresni trg 12, 1000
Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: datum zaključka dobave je 60 dni po pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija se dobi od dneva objave razpisa dalje v vložišču Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, in sicer vsak delovni dan med
9. in 12. uro. Dodatne informacije se lahko
dobijo pri vodji skupne računalniške infrastrukture Igorju Erjavcu, na tel.
01/24-18-612.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
razpisa do 8. 8. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroški razpisne dokumentacije so 15.000 SIT, ki jo kandidat
za ponudnika nakaže na transakcijski račun številka 0110-6030707119 pri UJP
Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je
potrebno predložiti do 12. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo se predloži na naslov
Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: ponudbe se bodo odpirale dne 14. 8.
2003 ob 10. uri v sobi št. 77-78 na sedežu
Uprave Univerze v Ljubljani, Kongresni trg
12, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti za resnost ponudbe
bančno garancijo v višini 10% od vrednosti
ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo opreme je v 30 dneh po izstavitev računa, ki se izstavi po zaključku del in ko ponudnik in naročnik podpišeta primopredajni
zapisnik.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni predvidena
skupina ponudnikov.
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:
– izjava proizvajalca opreme, da je ponudnik pooblaščeni prodajalec ponujene
opreme in pooblaščen vzdrževalec ponujene opreme s statusom Authorised Service
Provider za področje ALPHA in SAN sistemov na območju Slovenije in z dostopom
do proizvajalčevega lokalnega skladišča rezervnih delov;
– ponujena oprema mora biti nova.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 1. 10. 2003, odločitev o sprejemu ponudbe bo predvidoma sprejeta do
25. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
50 točk, dobavni rok 10 točk, garancija za
računalnik 10 točk, garancija diskovni sistem 10 točk, odzivni čas servisa 10 točk,
dosedanje sodelovanje 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo predhodnega razpisa.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Univerza v Ljubljani
Št. 1
Ob-97828
1. Naročnik: Vrtec Rogaška Slatina.
2. Naslov naročnika: Ulica Kozjanskega
odreda 2, 3250 Rogaška Slatina, tel.
03/818-57-52, faks 03/818-57-59, e-mail:
vrtec-rogaska-slatina@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambni artikli za potrebe prehrane.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: dobavitelji lahko ponudijo vse artikle ali
samo posamezno skupino in podskupino,
in sicer:
– mleko in mlečni izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– perutnina in izdelki,
– ribe,
– jajca,
– olja, margarine in maščobni izdelki,
– sveža zelenjava:
– sveže domače sadje,
– sveže južno sadje,
– sveža zelenjava,
– krompir,
– zamrznjena in konzervirana sadje in zelenjava,
– sadni sokovi,
– žita, mlevski izdelki in testenine,
– zamrznjeni izdelki iz testa,
– kruh in pekovski izdelki,
– ostalo prehrambeno blago;
– jušni koncentrati,
– sladkor, maščobe in namazi,
– začimbe,
– ostalo prehrambeno blago,
– ostalo blago,
– sladoled.
4. Kraj dobave: Vrtec Rogaška Slatina,
Ul. Kozjanskega odreda 2, 3250 Rogaška
Slatina in enote:
– Enota Studenček – Kostrivnica,
– Enota Izvir – Ratanska vas.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.

Št.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2003 do 31. 8. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo Vrtca Rogaška Slatina, Ul. Kozjanskega odreda 2, 3250 Rogaška Slatina,
kontaktna oseba je Lilijana Šolman, tel.
03/818-57-52.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure osebno ob predložitvi pooblastila in dokazila o vplačilu stroškov na transakcijski račun vrtca, lahko pa ponudniki
zahtevajo s predložitvijo dokazila o vplačilu
stroškov dokumentacije, da se jim dokumentacija pošlje po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcijski račun vrtca št. 01306-6030641250.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 14. 8. 2003
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vrtec Rogaška Slatina, Ul. Kozjanskega odreda 2, 3250 Rogaška Slatina.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 8. 2003 ob 8.30, v Vrtcu Rogaška Slatina, Ul. Kozjanskega odreda 2,
3250 Rogaška Slatina.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če je
vrednost ponudbe za posamezno skupino
artiklov ali v kumulativi višja od 30 milijonov
SIT, je potrebno predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 10% od ponudbene vrednosti. Bančna garancija mora biti
v tem primeru veljavna do 1. 9. 2003, če
pa je vrednost ponudbe manjša, je potrebno predložiti menico v vrednosti 5% od
vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30oziroma 45-dnevni rok plačila.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
predvidena.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: ponudnik mora predložiti izjavo, da izvaja HACCP sistem; ostale zahteve opredeljuje razpisna dokumentacija.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj do 31. 8.
2003, odločitev bo sprejeta predvidoma do
26. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 50 točk, celovitost ponudbe 20 točk,
boljši plačilni pogoji – plačilo nad 30 dni 10
točk, dodatne ugodnosti 10 točk in reference 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Vrtec Rogaška Slatina
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Št. 113/1-03
Ob-97829
1. Naročnik: Javni zavod za gasilsko in
reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova
Gorica.
2. Naslov naročnika: 5000 Nova Gorica, Sedejeva 9.
3. (a) Vrsta in količina blaga: gasilsko
vozilo s cisterno.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Nova Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava v letu 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ksenija Kralj,
tel. 05/302-32-49.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 8. in 12. uro
po predhodni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT, TRR:
01284-6030194867.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 8. 2003, do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javni zavod za gasilsko
in reševalno dejavnost – Gasilska enota
Nova Gorica, Sedejeva 9, 5000 Nova
Gorica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 8. 2003 ob 13. uri, Javni zavod
za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora
veljati 60 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: natančnejša opredelitev meril v razpisni dokumentaciji;
a) cena,
b) tehnična in tehnološka primernost
vozila,
c) pogarancijsko vzdrževanje,
d) rok dobave,
e) plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: ocenjena vrednost 27,000.000
SIT.
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Javni zavod za gasilsko in reševalno
dejavnost
Gasilska enota Nova Gorica
Št. 404-08-217/2003
Ob-97830
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, telefaks 01/431-81-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pregrade
za zaščito vodnih površin – 900 m.
Podroben opis blaga je naveden v razpisni dokumentaciji.
Ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročilo.
Vrednost: ca. 27,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: skladišče URSZR, Obvozna pot b.š., Ljubljana – Šentvid.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september
2003/oktober 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana.
Zahteva za razpisno dokumentacijo:
Boštjan Purkat, 01/471-25-86, Dušan Cirar, 01/471-23-48.
Dodatne informacije: Sonja Jekovec,
01/471-23-57, kontaktna oseba – vodja izvedbe javnega naročila.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro, ob prevzemu mora
zainteresirani ponudnik naročniku navesti
številko telefona, faksa in ime kontaktne
osebe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS 179/2003-ODP) na račun
01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje
podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, faks številko ponudnika, davčno številko, številko javnega razpisa, sklic na številko) ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 4. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik je sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj, Ponudba
MORS 179/2003-ODP – Pregrade za zaščito vodnih površin“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 8. 2003 ob 12. uri, na naslovu:
MORS, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
potrebna.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema računa na naročnikov naslov.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni predvideno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
Posebni pogoji:
Ponudnik zagotavlja:
1. da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti oziroma,
da ni imel blokiranega transakcijskega računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti (razvidno tudi iz obrazca BON 2 ali iz
izpisa banke o stanju sredstev na transakcijskem računu podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2),
2. da bo podpisal in žigosal krovno izjavo,
3. da bo izpolnil, podpisal in žigosal
obrazec ponudba,
4. da bo izpolnil, parafiral in žigosal vsako stran tabele s podatki o izpolnjevanju
tehničnih zahtev naročnika ter priložil vse
zahtevane dokumente,
5. da bo parafiral vsako stran vzorca pogodbe, podpisal ter žigosal vzorec pogodbe.
Kolikor ponudbi niso predloženi dokazi,
ki dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja, se ponudba izloči.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do končne izvedbe poslov, odločitev o sprejemu ponudbe predvidoma do konca avgusta 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudniki, ki bodo izpolnili pogoje za usposobljenost, bodo ocenjeni na podlagi ocenjevalnih kriterijev:
a) Vrednost ponudbe – maksimalno možno število točk 90
Število točk

1.00 – 90.00

Kriterij

najnižja cena x 90
-----------------------------ponujena cena

b) Rok dobave – maksimalno možno
število točk 10
Število točk

Kriterij

najkrajši dobavni rok x 10
1.00 – 10.00 ----------------------------------------------ponujeni dobavni rok
Najugodnejša ponudba lahko pridobi
maksimalno 100 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-224/2003-2
Ob-97831
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, telefaks 01/431-81-64.

3. (a) Vrsta in količina blaga: šotor za
RKB dekontaminacijo – 1 kpl.
Komplet vsebuje:
a) napihljiv šotor s tuš kabinami,
b) visokotlačno napravo z ročniki in
cevmi,
c) napravo za ogrevanje s toplim zrakom,
d) komplet za osvetljevanje šotora.
Podroben opis blaga je naveden v razpisni dokumentaciji.
Ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročila.
Vrednost: ca. 15,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: skladišče URSZR, Obvozna pot b.š., Ljubljana – Šentvid.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september
2003/oktober 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana.
Zahteva za razpisno dokumentacijo:
Boštjan Purkat, 01/471-25-86, Dušan Cirar, 01/471-23-48.
Dodatne informacije: Sonja Jekovec,
01/471-23-57, kontaktna oseba – vodja izvedbe javnega naročila.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro, ob prevzemu mora
zainteresirani ponudnik naročniku navesti
številko telefona, faksa in ime kontaktne
osebe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS 177/2003-ODP) na račun
01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje
podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, faks številko ponudnika, davčno številko, številko javnega razpisa, sklic na številko) ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 4. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik je sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj, Ponudba
MORS 177/2003-ODP – šotor za RKB dekontaminacijo“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 8. 2003 ob 13. uri, na naslovu:
MORS, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ni zahtevano.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema računa na naročnikov naslov.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
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tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): ni
predvideno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
Posebni pogoji:
1. da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti oziroma, da ni
imel blokiranega žiro računa v preteklih 6
mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti,
2. da bo podpisal in žigosal krovno izjavo,
3. da bo izpolnil, podpisal in žigosal
obrazec ponudba cene,
4. da bo izpolnil, parafiral in žigosal vsako stran Tabele s podatki o izpolnjevanju
tehničnih zahtev naročnika ter priložil vse
zahtevane dokumente,
5. da bo parafiral vsako stran vzorca
pogodbe, podpisal ter žigosal vzorec pogodbe.
Kolikor ponudbi niso predloženi dokazi,
ki dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja, se ponudba izloči.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do končne izvedbe poslov, odločitev o sprejemu ponudbe predvidoma do konca avgusta 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudniki, ki bodo izpolnili pogoje za usposobljenost, bodo ocenjeni na podlagi ocenjevalnih kriterijev:
a) Vrednost ponudbe – maksimalno možno število točk 90
Število točk

Kriterij

najnižja cena x 90
1.00 – 90.00
------------------------------------ponujena cena
b) Rok dobave – maksimalno možno število točk 10
Število točk

1.00 – 10.00

Kriterij

najkrajši dobavni rok x 10
-----------------------------------------ponujeni dobavni rok

Najugodnejša ponudba lahko pridobi
maksimalno 100 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Ministrstvo za obrambo
Št. 12/03
Ob-97842
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/23-04-000, telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izgradnja
RTP 110/20 kV Ribnica – dobava in
montaža opreme:
– sklop 1: dobava opreme (skladno z
razpisno dokumentacijo),

Št.

– sklop 2: dobava in montaža opreme
(skladno z razpisno dokumentacijo).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba mora biti celovita.
4. Kraj dobave: Ribnica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: ponudnik
mora ponuditi čimkrajši dobavni rok oziroma rok izvedbe od podpisa pogodbe.
Najdaljši dobavni rok za 1. sklop je 6 mesecev od podpisa pogodbe, za sklop 2 pa
3 mesece od začetka elektromontažnih
del, ki se bodo začela po zaključku gradbenih del in dobavi opreme iz 1. sklopa.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Ireni Homovc Gačnik, tel.
01/23-04-320, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 4. septembra
2003, in sicer vsak delovni dan med 8. in
14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 50.000 SIT (vključno z DDV) na transakcijski račun Elektro
Ljubljana, d.d., št. 06000-0076655034,
sklic na številko: 23003371-12-03, z obvezno navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 4. septembra
2003 do 10. ure, ponudbe oddane po tem
roku ne bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Elektro Ljubljana, d.d., Služba za
javna naročila in nabavo, Slovenska cesta
56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima obvezno pripisano “Javni razpis JN 12/03 –
Ponudba za izgradnjo RTP 110/20 kV Ribnica – dobava in montaža opreme – Ne
odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 4. septembra 2003, ob 11. uri v sejni sobi v VII.
nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska c. 56 v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je
60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem

66-67 / 11. 7. 2003 / Stran 4009
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora v svoji
ponudbi priložiti:
 redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, oziroma samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a, ki odraža
zadnje stanje,
 obrtno dovoljenje pristojne Obrtne
zbornice, kjer ima ponudnik svoj sedež, za
opravljanje dejavnosti, ki ustreza javnemu
naročilu - izvajanje elektromontažnih del,
 dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
 dokazilo/izjavo, da poslovanje ponudnika ni predmet obravnave pred sodiščem
ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih 5 letih pred objavo naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki
je povezano z njegovim poslovanjem ali taka
sodna ali upravna odločba, ki mu prepoveduje opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, ne starejše od 30 dni,
· dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,
 dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
 BON 1 za zadnje poslovno leto ponudnika, ki ni starejši od 30 dni, oziroma za
samostojnega podjetnika odločbo o davčni
odmeri za zadnje poslovno leto in potrdilo
poslovne banke o podjetnikovi solventnosti,
ne starejši od 30 dni,
 neodvisno revizijsko mnenje za zadnje poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k reviziji in njegova ponudbena vrednost, oziroma pri podizvajalcu vrednost del
tega podizvajalca, presega 50 mio SIT,
· bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 mio SIT,
· pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
· pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
· pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,
· pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,
· pisno izjavo ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
· pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
· pogodbo s podizvajalcem, oziroma pogodbo o skupnem nastopanju, če ponudnik
zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v
obliki poslovnega sodelovanja,
· pisne izjave vseh v svoji ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri
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realizaciji naročila, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti do njih, ne starejše od
30 dni,
· pisno izjavo ponudnika, oziroma njegovega podizvajalca o usposobljenosti in sposobnosti,
· pisno izjavo ponudnika o sposobnosti
servisiranja ponujene opreme za čas predvidene življenjske dobe z obvezno navedbo
pooblaščenega izvajalca servisa v Sloveniji
(za 1. sklop),
· dokazilo – referenčno potrdilo, o že
izvedenih dobavah razpisane ali njej po namenu podobne opreme kupcem v zadnjih 5
letih,
· dokazilo – referenčno potrdilo, da je
bila ponujena oprema že vgrajena v objekte
primerljivih elektroenergetskih sistemov (za
1. sklop),
· dokazilo – referenčno potrdilo, da je
ponudnik ali njegov podizvajalec v preteklem 10-letnem obdobju izvajal elektromontažna dela na vsaj enem objektu za elektrogospodarsko podjetje v obsegu in izvedbi
kot je predmet razpisa (za 2. sklop),
· poročilo/poročila pooblaščene strokovne institucije v Sloveniji (EIMV) o ustreznosti ponujene opreme za vgradnjo v elektroenergetski sistem Slovenije (za 1.
sklop),
· dokazila glede drugih-posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali kot
fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani. Naročnik si vzame pravico, da po lastni
presoji naknadno preveri verodostojnost fotokopiranih dokumentov izbranega ponudnika, in sicer pred izdajo sklepa o oddaji
naročila izbranemu ponudniku. Za izhodišče določitve starosti dokumentov se upošteva datum odpiranja ponudb.
Pridobitev dokumentov pod oznako 
velja tudi za eventualnega podizvajalca, ki
bo izvajal elektromontažna dela in je v razpisni dokumentaciji dodatno obrazložena.
V ponudbeni dokumentaciji naj bodo
dokumenti razvrščeni po gornjem vrstnem
redu.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 50 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (81% delež),
– dodatne karakteristike opreme (5% delež),
– rok plačila (4% delež),
– dosedanje izkušnje ponudnika oziroma izvajalca elektromontažnih del pri izvajanju elektromontažnih del na 110 kV in SN
objektih (4% delež),
– garancijski rok (3% delež),
– certifikat kakovosti ISO serije 9000
ponudnika in proizvajalcev opreme (3% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovani do 29. avgusta 2003.
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 38 z dne
25. 4. 2003, Ob-92676, pod naslovom:
dobava primarne in sekundarne opreme ter
montažnih del za RTP 110/20 kV Ribnica.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 4. 7. 2003.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 462-02/91-2/2003/0520-010 Ob-97851
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pohištvo
(pisarniško in drugo pohištvo).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba se lahko nanaša na celotni
predmet javnega naročila, tj. dobava in montaža pohištva za vse carinske urade ali le na
njegov posamezni del, tj. dobava in montaža pohištva za posamezne carinske urade.
Delna ponudba mora izpolnjevati vse pogoje, ki so določeni za celotni predmet javnega naročila.
4. Kraj dobave: dobava in montaža pohištva se bosta izvajali po posameznih lokacijah v okviru carinskih uradov Celje,
Dravograd, Jesenice, Koper, Ljubljana,
Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in
Sežana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudba mora biti v skladu s tehničnimi značilnostmi predmeta javnega naročila; v nasprotnem primeru se bo smatralo, da je ponudba neprimerna. Variantne ponudbe, ki
je v nasprotju s tehničnimi značilnostmi
predmeta javnega naročila, naročnik ne bo
upošteval.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2003 do 25. 11. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: sprejemna pisarna, pritličje, soba št. P10, Erika Andrlič,
tel. 01/478-38-00, faks 01/478-39-00.
Ime osebe, pri kateri zainteresirani ponudnik lahko dobi informacije – mag. Barbara
Gašperlin, tel. 01/478-38-41, faks
01/478-39-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11.30
in od 12.30 do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 8. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sprejemni pisarni v
pritličju.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 8. 2003 ob 10. uri na naslovu:
Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, 3. nadstropje, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v pri-

meru, da ponudba ponudnika presega 30
mio SIT, mora ponudnik svoji ponudbi priložiti bančno garancijo. Ponudniku ni potrebno predložiti bančne garancije za resnost ponudbe, če njegova ponudba ne
presega 30 milijonov SIT. V tem primeru
mora ponudnik priložiti svoji ponudbi lastno menico za resnost ponudbe, z menično izjavo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: kot v razpisni dokumentaciji oziroma glede finančne sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve: v preteklih šestih mesecih do
vključno datuma izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila ponudnik ni
imel blokiran transakcijski račun oziroma
negativno stanje sredstev v preteklem mesecu brez odobrenega kredita za pokrivanje negativnega stanja na transakcijskem
računu; ponudnik mora imeti poravnane
vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov zapadle
do dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila; ponujeni plačilni rok
mora biti najmanj 30 dni od dneva prejema
računa ter glede poslovne sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve: ponudnik mora predložiti vsaj eno referenco za dela, ki so enaka predmetu javnega naročila; ponujena garancijska doba
za pohištvo ne sme biti krajša od 24 mesecev, upoštevaje normalno uporabo ter računano od dneva dokončanja del, ponudnik mora zagotoviti reševanje morebitnih
reklamacij v roku 5 dni od prejema pisnega obvestila naročnika o reklamaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
17. 10. 2003 in odločitev o sprejemu ponudbe najkasneje do 20. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena,
2. reference.
Merilo pod 1. točko (cena) predstavlja
80% vrednosti. Merilo pod 2. točko (reference) predstavlja 20% vrednosti.
ad1) Cena se bo preračunala v točke po
naslednji formuli:
Cena v točkah = (minimalna cena x
100)/ponujena cena
Najnižja cena dobi največje število točk.
ad 2) Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 10,000.000 SIT 2 točki,
– za vsako predloženo referenco od
10,000.001 SIT v vrednosti do 20,000.000
SIT 4 točke,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 20,000.001 SIT do 30,000.000
SIT 8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti nad 30,000.000 SIT 16 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v skladu in s pogoji 97. člena ZJN-1
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lahko naročnik, če gre za nove storitve ali
gradnje, ki so ponovitev podobnih storitev
in jih izvaja isti izvajalec, ki mu je oddal
naročnik prejšnje naročilo, vendar pod pogojem, da take storitve ali gradnje ustrezajo
osnovnemu projektu, za katerega je bilo oddano prvo naročilo po javnem razpisu, odda naročilo istemu izvajalcu.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 7. 2003.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Št. 1
Ob-97893
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani Fakultetata za gradbeništvo in geodezijo (skrajšano ime UL FGG).
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Jamova
c. 2.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniški material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: 2 sklopa, 1. splošni pisarniški material,
2. material za računalniški tisk. Možna je
ponudba za posamezni sklop. Ponudba mora tedaj obsegati vse razpisano blago posameznega sklopa.
4. Kraj dobave: Ekonomat UL FGG,
Ljubljana, Jamova c. 2.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso možne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: januar 2004
do konca leta 2005 z možnostjo obnovitve
pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: dekanat
FGG Nada Jamnik, Mojca Mole, tel.
01/476-85-00.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 9. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
št. 01100-6030708865 (sklic na št. 00
460660).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponedeljek, 25.
avgusta 2003, do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: UL FGG (dekanat), Jamova c.
2., 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: torek, 26. avgusta 2003, ob 9. uri, v
sejni sobi št. 211 na UL FGG, Ljubljana,
Jamova c. 2.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% skupne ponudbene vrednosti (brez
DDV).
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo, ki ne odstopa od splošnih določb ZJN-1.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 9. oktobra 2003. V
tem času mora ponudnik skleniti pogodbo
in predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe bo v roku 14
dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupaj
ponujena cena (70%), rok plačila (10%), popust na uradni cenik za blago izven specifikacije (10%) potrjene reference drugih naročnikov (10%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 7. 2003.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo
Št. 11/2003
Ob-97908
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ul.
15, 1518 Ljubljana, faks 01/23-20-374, tel.
01/47-45-661.
3. (a) Vrsta in količina blaga: drobni
potrošni pisarniški material.
(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 naročnika:
– Ljubljana, Kolodvorska ul. 15,
– Ljubljana, Tomačevska 1,
– Celje, Gregorčičeva 5a,
– Koper, Pristaniška 12,
– Kranj, Stara cesta 11,
– Maribor, Sodna ulica 15,
– Murska Sobota, Kocljeva 12b,
– Nova Gorica, Kidričeva 13,
– Novo mesto, Prešernov trg 9,
– Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 4,
– Jesenice, Titova 73,
– Trbovlje, Sallaumines 2,
– Velenje, Prešernova 7.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek –
takoj po podpisu pogodbe; trajanje dobave
– eno leto.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: za osebni prevzem je razpisna dokumentacija na razpolago na ZPIZ Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, v vložišču.
Pisne zahteve ali zahteve po faksu za
posredovanje razpisne dokumentacije po
pošti naj zainteresirani ponudniki naslovijo
na odsek za javna naročila na naslovu naročnika.
Dodatna pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije oziroma naročilu lahko ponudniki zahtevajo pisno na naslovu naročnika
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ali faksu do 5 dni pred iztekom roka za
oddajo ponudb.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak delovni
dan med 12. in 13. uro, do vključno
7. 8. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 1.200 SIT (DDV je že vključen v ceni). Potrdilo o vplačilu na transakcijski račun št. 01100-6030264023 predloži prevzemnik razpisne dokumentacije, ob prevzemu oziroma s pisno zahtevo, s tem, da
takrat naročniku posreduje tudi podatke o
popolnem in točnem naslovu firme in davčno številko.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 8. 8. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 8. 2003 ob 9. uri, ZPIZ Slovenije, Kolodvorska ul. 15, mala sejna soba v
VIII. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2% od vrednosti javnega razpisa.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva izstavitve računa, izstavljenega po dobavi materiala.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ne.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
3. da mu v zadnjih 5 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 je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
4. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi, zapadle do
dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni
davčni urad ali carinska uprava;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega razpisa;
6. da je finančno in poslovno sposoben;
7. da ni dal zavajajočih podatkov glede
zahtev razpisne dokumentacije;
8. da bo dostava fco skladišče naročnika-razloženo oziroma na lokacije, navedene v 4. točki;
9. da dobavni rok ni daljši od 7 dni od
dneva naročila s strani naročnika;
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10. da rok za rešitev reklamacije ni daljši
od 8 dni od prejema pisnega obvestila o
reklamaciji;
11. da ima v obdobju enega leta pred
pričetkom naročila ves čas pravočasno in v
celoti poravnane vse svoje zapadle poslovne obveznosti;
12. da predloži izjavo banke, da bo dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
13. da vse predložene fotokopije ustrezajo originalom;
14. da sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije;
15. da zagotavlja stalne zaloge ponujenih artiklov;
16. da v primeru, da ne nastopa s podizvajalci predloži ustrezno izjavo;
17. da v primeru, da nastopa s podizvajalci tudi za njih predloži vse v razpisni dokumentaciji zahtevane dokumente.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: do dneva sklenitve
pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma
90 dni od dneva odpiranja ponudb; 14. 8.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 7. 2003.
ZPIZ Slovenije
Št. 12/2003
Ob-97909
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ul.
15, 1518 Ljubljana, faks 01/23-20-374, tel.
01/47-45-661.
3. (a) Vrsta in količina blaga: obrazci
za potrebe zavoda.
(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 naročnika:
– Ljubljana, Kolodvorska ul. 15,
– Ljubljana, Tomačevska 1,
– Celje, Gregorčičeva 5a,
– Koper, Pristaniška 12,
– Kranj, Stara cesta 11,
– Maribor, Sodna ulica 15,
– Murska Sobota, Kocljeva 12b,
– Nova Gorica, Kidričeva 13,
– Novo mesto, Prešernov trg 9,
– Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 4,
– Jesenice, Titova 73,
– Trbovlje, Sallaumines 2,
– Velenje, Prešernova 7.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek –
takoj po podpisu pogodbe; trajanje dobave
– eno leto.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: za osebni prevzem je razpisna dokumentacija na razpolago na ZPIZ Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, v vložišču.
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Pisne zahteve ali zahteve po faksu za
posredovanje razpisne dokumentacije po
pošti naj zainteresirani ponudniki naslovijo
na odsek za javna naročila na naslovu naročnika.
Dodatna pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije oziroma naročilu lahko ponudniki zahtevajo pisno na naslovu naročnika
ali faksu do 5 dni pred iztekom roka za
oddajo ponudb.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 12. in 13. uro, do vključno 7. 8. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 1.200 SIT (DDV je že vključen v ceni). Potrdilo o vplačilu na transakcijski račun št. 01100-6030264023 predloži prevzemnik razpisne dokumentacije, ob prevzemu oziroma s pisno zahtevo, s tem, da
takrat naročniku posreduje tudi podatke o
popolnem in točnem naslovu firme in davčno številko.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 8. 8. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 8. 2003 ob 11. uri, ZPIZ Slovenije, Kolodvorska ul. 15, mala sejna soba v
VIII. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2% od vrednosti javnega razpisa.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva izstavitve računa, izstavljenega po dobavi materiala.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
3. da mu v zadnjih 5 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 je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
4. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi, zapadle do
dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni
davčni urad ali carinska uprava;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega razpisa;

6. da je finančno in poslovno sposoben;
7. da ni dal zavajajočih podatkov glede
zahtev razpisne dokumentacije;
8. da bo dostava fco skladišče naročnika-razloženo oziroma na lokacije, navedene v 4. točki;
9. da dobavni rok ni daljši od 7 dni od
dneva naročila s strani naročnika;
10. da rok za rešitev reklamacije ni daljši
od 8 dni od prejema pisnega obvestila o
reklamaciji;
11. da ima v obdobju enega leta pred
pričetkom naročila ves čas pravočasno in v
celoti poravnane vse svoje zapadle poslovne obveznosti;
12. da predloži izjavo banke, da bo dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
13. da vse predložene fotokopije ustrezajo originalom;
14. da sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije;
15. da zagotavlja stalne zaloge ponujenih artiklov;
16. da v primeru, da ne nastopa s podizvajalci predloži ustrezno izjavo;
17. da v primeru, da nastopa s podizvajalci tudi za njih predloži vse v razpisni dokumentaciji zahtevane dokumente.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do dneva sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma 90
dni od dneva odpiranja ponudb; 14. 8.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 7. 2003.
ZPIZ Slovenije
Št. 17123-06-403-58/2003
Ob-97925
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, po pooblastilu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
1501 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Štefanova ulica 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izvedba
(dobava in inštalacija) strukturiranega
ožičenja.
Vrsta, opis in količine blaga in del, ki so
predmet javnega razpisa, so podrobno navedene 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 - izvedba - izgraditev strukturiranega ožičenja na objektu PU Postojna;
– sklop 2 - izvedba - izgraditev strukturiranega ožičenja na objektu Metalka-Interpol;
– sklop 3 - izvedba - izgraditev strukturiranega ožičenja na objektu Sostro;
– sklop 4 - izvedba - izgraditev strukturiranega ožičenja na objektu PLP Brnik.
Ponudniki lahko ponudijo predmet javnega razpisa v celoti (sklopi od 1 do 4), ali
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posamezne sklope v celoti. Ponudniki ne
morejo ponuditi posameznih točk oziroma
postavk iz posameznega sklopa.
4. Kraj dobave: kraj izvedbe (dobave in
inštalacije) strukturiranega ožičenja so lokacije oziroma objekti, navedeni v točki 3.
(b) te objave.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne ponudbe, pri čemer morajo le-te zadostiti zahtevam tehnične specifikacije iz razpisne
dokumentacije.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka izvedbe je 15. 9. 2003, najkasnejši datum zaključka pa 30. 10. 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, telefonska/telefaks št., navedba ali je davčni
zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega urada, kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek: 6.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40305803.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti do 7. 8. 2003, najkasneje do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 7. 8.
2003, ob 11. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo kot finančno zavarovanje
za resnost ponudbe predložiti bančno garancijo.

Št.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 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. Natančnejša določila
so podana v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
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 1. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je cena, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev. Kot najugodnejši bo za posamezni sklop izbran ponudnik z najnižjo ponujeno ceno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 7. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 35103-3/99
Ob-97969
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) Vrsta in količina blaga: dobava
računalniške opreme za OŠ Senovo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba mora obsegati vso razpisano blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola XIV. Divizije Senovo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: ponudnik
mora ponuditi čimkrajši dobavni rok od podpisa pogodbe - predvideni rok je 1 mesec
po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Krško,
Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Janja Špiler, tel. 07/498-13-03.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 12. ure
vsak delovni dan.
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(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: 18. 8. 2003 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 8. 2003 ob 12. uri, Občina Krško, sejna soba “D“.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 90 dni
po prejemu računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba s solidarno odgovornostjo družbenikov.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
a) da ima veljavno registracijo za opravljanje predmetne dejavnosti, predvsem dejavnost vzdrževanje ter popravilo pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav
(šifra 7250),
b) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
c) da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem
ali druga pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve,
e) da je finančno in poslovno sposoben,
f) da v primeru, če skupna 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 razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri,
h) da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev in ni dal zavajajočih podatkov,
i) da ima za predmetno javno naročilo
proste kapacitete,
j) da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije,
k) da predloži izjavo banke (skladno z
vzorcem), da mu bo izdala bančno garan-
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cijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
l) da predloži izjavo banke (skladno z
vzorcem), da mu bo izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi,
m) da nudi 90-dnevni rok plačila,
n) da podpiše zahtevane izjave iz razpisne dokumentacije,
o) da predloži pogodbo o skupnem nastopanju, kadar zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, ter za podizvajalce in partnerje predloži
vse zahtevane dokumente iz razpisne dokumentacije,
p) da je bil ponudnik v zadnjih 5 letih
vsaj trikrat pozitivno ocenjen kot dobavitelj
računalniške opreme v vrednosti več kot 5
mio SIT za posamezno dobavo,
r) da za dobavljeno opremo nudi najmanj 36 mesečni garancijski rok,
s) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora biti 50 dni od dneva odpiranja ponudb,
datum odločitve je 20 dni od dneva odpiranja.
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: 7. 7. 2003.
Občina Krško
Št. 1.7.3263/2003
Ob-97972
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti:
– AT porcija S 49 natezna trdnost
900 N/mm2, komplet 1800 kpl (Standard JŽS Z2.610 in tehnični pogoji dobave alumotermitskih varilnih porcij),
– AT porcija UIC 60 natezna trdnost
1100 N/mm2, komplet 160 kpl (Standard JŽS Z2.610 in tehnični pogoji dobave alumotermitskih varilnih porcij),
– AT porcija UIC 60 natezna trdnost
1175 N/mm2 – HSH - toplotno obdelane, komplet 30 kpl (Tehnični pogoji
dobave alumotermitskih varilnih porcij).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
sklopi niso predvideni. Ponudniki morajo
ponuditi celotno količino. Delnih ponudb ne
bomo upoštevali.
4. Kraj dobave: Centralno sklasišče Zalog, Kriva pot 38, Ljubljana.
5. Sprejemljivost varijantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: dobava:
– 800 kompletov AT porcija S 49 natezna trdnost 900 N/mm2 do 30. 9. 2003,
– preostala količina do 30. 10. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske že-
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leznice d.d., Center za nabavo, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks 00386 (0)1
29 14 833.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 9.30 (možen predhoden pregled razpisne dokumentacije).
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 8.000 SIT + 1.600
SIT (DDV) na transakcijski račun št.
02923-0019346887 pri Novi Ljubljanski
banki, tuji ponudnik pa 35 EUR na devizni
račun NLB 01000 – 0000200097 – 900
– 7100 – 59384/4.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu
o plačilu (znesek se lahko nakaže preko
Teledom-a, Klika itd.). Poleg dokazila je potrebno poslati tudi registracijo podjetja z
davčno številko s pripisano kontaktno osebo in številko faksa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Center za nabavo, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 8. 2003 ob 12. uri, SŽ d.d., Sejna soba CN, št. 606, Kolodvorska 11.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/sklicevanje na doočila v predpisih: minimalni
rok plačila je 60 dni od datuma dobave.
12. Pravna oblika povezave 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 fi.nančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. členu do 43. člena
Zakona o javnih naročilih:
– je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne določbe;
– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali druga pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima poravnave davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da je finančno in poslovno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi;
– da je dal resnične podatke glede izpolnjevanja obveznih pogojev.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvide ni datum določitve o
sprejemu ponudbe:
– veljavnost ponudbe 60 dni od odpiranja ponudb,
– predvideni izbor do 14. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 95 točk,
– plačilni rok 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Center za nabavo, faks 00386 1 29
14 833; e-pošta: tajništvo 1.7. - Center za
nabavo@slo-zeleznice.si.
Slovenske železnice d.d.

ZJN-12.G

Naročnik bo nadaljeval aktivnosti v zvezi
z oddajo predmetnega javnega naročila
predvidoma v mesecu juliju 2003.
Elektro Ljubljana, d.d.

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
Obvestilo
o zaključku postopka oddaje javnega
naročila
Št. 1949/03
Ob-97858
Naročnik Elektro Ljubljana, d.d. na podlagi drugega odstavka 76. člena ZJN-1 zaključuje postopek oddaje javnega naročila
št. JN 08/03 – izgradnja RTP 11/20 kV
Ribnica v Ribnici (gradbena in zaključna dela)” z javnim razpisom po odprtem postopku, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 35
z dne 11. 4. 2003, Ob-91847, brez oddaje
naročila.

Popravek
Št. 266-67/2003
Ob-97857
V objavi javnega razpisa Izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del do kote
0 na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 53-54 z dne 6. 6. 2003, Ob-95507, se
spremenita 8. (a) in 9. točka, ki se po novem glasita:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 7. 2003 do 9. ure
– IBE d.d., svetovanje, projektiranje in
inženiring, Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 7. 2003 ob 10. uri – IBE d.d.,
svetovanje, projektiranje in inženiring,
Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana.
Servis skupnih služb Vlade RS
Podaljšanje roka za oddajo ponudb
Št. 22/03
Ob-97932
V javnem razpisu za izbiro ponudnika za
Izvedbo toplotnih postaj in priključnih vro-
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čevodov za obstoječe stanovanjske objekte
v Kosezah: niz C, E in G, ki ga je naročnik
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
objavil v Uradnem listu RS, št. 53-54 z dne
6. 6. 2003, Ob-95512, se rok za oddajo
ponudb podaljšuje v skladu s 25. členom
ZJN-1.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: novi rok za predložitev ponudb je najkasneje do 14. 7.
2003 do 9. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 14. 7.
2003 ob 12. uri na naslovu Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1001 Ljubljana, pritličje,
sejna soba.
3. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 7. 2003.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 35106-3/03-3/2
Ob-97660
1. Naročnik: Občina Podvelka.
2. Naslov naročnika: Podvelka 20,
2363 Podvelka, tel. 02/876-95-16, faks
02/876-62-16, e-mail: obcina@podvelka.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prekritje strehe na Osnovni šoli Brezno-Podvelka.
(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.
4. Kraj izvedbe: Brezno.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del: avgust 2003-september
2003.
7. (a) Naslov službe in osebe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Občina Podvelka, Podvelka 20, 2363 Podvelka, kontaktna oseba Dušan Tkalec, tel.
02/876-95-16, faks 02/876-62-16.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12.30, v sredo tudi popoldan od
13. do 16.30, do vključno 4. 8. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 25.000 SIT ponudniki poravnajo
z nakazilom na transakcijski račun št.
01293-0100011253, Občina Podvelka, namen nakazila: razpisna dokumentacija.
Potrdilo o plačilu stroškov za razpisno
dokumentacijo mora biti priloženo ob dvigu
dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Podvelka, Podvelka 20,
2363 Podvelka.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 13. 8. 2003 ob 9. uri v sejni sobi
Občine Podvelka, Podvelka 20, 2363 Podvelka.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v skladu
z razpisno dokumentacijo.

Št.

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): naročnik bo sklenil pogodbo samo z glavnim
izvajalcem del.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2003, odločitev o sprejemu ponudbe predvidoma do
18. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahtevka za objavo: 1. 7. 2003.
Občina Podvelka
Št. 35213 - 00026/2003-0801 Ob-97668
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: faks 25-26-551,
tel. 22-01-414.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja kanalizacijskega kolektorja Brestrnica-Kamnica.
(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: od Kamnice (ulica Nad
elektrarno) do naselja zahodno od Sidra.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek - takoj
po podpisu pogodbe, rok izvedbe del 4
mesece.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, glavna pisarna(soba 210), Slovenska 40, Maribor,
dodatne informacije na voljo pri Marjan Blassin, univ. dipl. ekon., inž. grad.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 10. ure na Komunalni direkciji, Slovenska 40, Maribor, do
oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom
ali položnico na TRR 01270-0100008403
Mestna občina Maribor sklic na št.:
00-71309906-0801.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 7. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOM, Mestna uprava, Komunalna direkcija, glavna pisarna (soba 210),
Slovenska 40, Maribor.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 7. 2003 ob 8. uri na Komunalni
direkciji, Slovenska 40, Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk (podrobnosti navedene v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 7. 2003.
Mestna občina Maribor
Št. 40305/01-03/03
Ob-97671
1. Naročnik: Občina Kranjska Gora.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 1a,
4280 Kranjska Gora, tel. 04/58-09-800,
faks 04/58-09-824.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija Koroške ceste v Kranjski
Gori.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Kranjska Gora.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 9. do
20. 10. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina
Kranjska Gora, Oddelek za okolje in prostor, Kolodvorska 1a, Boštjan Pristavec,
tel. 04/58-09-821 ali Bojana Hlebanja,
tel. 04/58-09-823.
(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: znesek za razpisno dokumentacijo znaša 12.000 SIT, vključno z 20%
DDV, ki ga zainteresirani ponudniki plačajo
na transakcijski račun Občine Kranjska Gora, št. 01253-0100007684.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 8. 2003 do
11. ure.

Stran

4016 / Št. 66-67 / 11. 7. 2003

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska Gora (vložišče soba št. 3).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. 8. 2003 ob 11.30, v sejni sobi
Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1a.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% ponudbene
vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): medsebojni pisni dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 14. 9. 2003, predviden datum o sprejemu ponudbe je 6. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba - podroben
opis in izračun meril je razviden iz razpisne
dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 7. 2003.
Občina Kranjska Gora
Št. 41405-00004/20003 0001 01 Ob-97689
1. Naročnik: Občina Miklavž na Dravskem polju.
2. Naslov naročnika: Nad izviri 6, 2204
Miklavž na Dravskem polju, tel.
02/629-68-20, faks 02/629-68-28,
e-mail: obcina.miklavz@miklavz.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija OŠ Miklavž – faza 1A in faza 1B.
(b) Predvidena oddaja delov ali sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik mora ponuditi izvedbo vseh faz
gradnje – fazo 1A, fazo 1B in fazo 2.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Miklavž na Dravskem
polju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe:
– za fazo 1B: predvidoma 15. september 2003 – 28. februar 2004,
– za fazo 1 A: 1. junij 2004 – 15. september 2004.
7. (a) Naslov službe ali oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije:
– razpisna dokumentacija: tajništvo Občinske uprave občine Miklavž na Dravskem
polju,
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– dodatna pojasnila: Francka Pegan,
dipl. upr. org.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 25.000 SIT na
transakcijski račun občine številka
01369-0100009566, eletronsko plačilo ali
s plačilnim nalogom.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 12. 8. 2003,
do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Miklavž na Dravskem
polju, Nad Izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 8. 2003 ob 12. uri, na sedežu
naročnika Nad izviri 6, Miklavž na Dravskem
polju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v vrednosti 1 mio SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika skupine ponudnikov
v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona
o javnih naročilih): ponudniki morajo predložiti o skupnem nastopu, iz katere so razvidna njihova medsebojna razmerja in kdo je
podpisnik pogodbe.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti,
poleg splošnih pogojev po 41. do 43. člena ZJN-1:
1. ponudnik v zadnjih 6 mesecih ne sme
imeti blokiranega računa (BON obrazci ali
podatki iz bilance uspeha in podatki iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni organ in
potrdilo poslovne banke);
2. ponudnik je moral pozitivno poslovati
v letih 2001 in 2002 (revidirana bilanca stanja in bilanca uspeha za leti 2001 in 2002,
iz katere mora biti razvidno, da je ponudnik
v obeh letih posloval pozitivno);
3. ponudnik je v zadnjih treh letih zgradil
najmanj dva objekta na področju šolstva, v
vrednosti najmanj 200 mio SIT;
4. ponudnik ni dal zavajujočih podatkov;
5. nudenje 90-dnevnega plačilnega
roka;
6. odgovorni vodja del oziroma vodje posameznih del morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– pogoje po 77. členu ZGO-1 za zahtevne objekte za odgovornega vodjo del oziroma za vodje posameznih del,
– odgovorni vodja del mora imeti izkušnje na področju visokih gradenj za vsaj 5
objektov, katerih vrednost je najmanj 100
mio SIT;
7. ponudnik mora biti sposoben izvesti
prevzeta dela pri:
– fazi 1 A v 3,5 mesecih,
– fazi 1 B v 4,5 mesecih;
8. prevzeta dela opraviti v skladu s pravili stroke in navodili strokovnega nadzornika naročnika;
9. ponudnik mora vsa dodatna, presežna, manjkajoča, nepredvidena in poznejša
dela, ki niso zajeta v predračunu in tehnični

dokumentaciji, izvesti po cenah iz predloženega predračuna;
10. ponudnik mora razpolagati z zadostnimi kapacitetami za izvedbo del;
11. ponudnik mora imeti poravnane obveznostih do podizvajalcev;
12. ponudnik mora vsaj 25% dela opravil z lastnim kadrom in lastnimi kapacitetami
in da ima zadostno število strokovnega kadra za izvedbo vseh del;
13. ponudnik mora zagotavljati spoštovanje predpisov o varstvu pri delu;
14. ponudnik mora zaposlenim zagotavljati plače v skladu s kolektivno pogodbo
dejavnosti;
15. ponudnik mora soglašati s sistemom
gradnje po fazah;
16. ponudnik se mora pred oddajo ponudbe seznaniti s projekti in stanjem na objektu.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 30. 11. 2003.
Predvideni datum sprejema odločitve o
izbiri najugodnejšega ponudnika je 30. 8.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena – 70% točk,
2. izkušnje v zvezi z gradnjo – 10% točk,
3. izkušnje za odgovornega vodjo del
-10% točk,
4. kvaliteta certifikat ISSO – 5% točk,
5. rok dokončanja – 5% točk.
Način uporabe meril je razviden iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo za fazo 2 investicije (večnamenska športna dvorana) izvedel postopek s pogajanji po 89. členu ZJN-1.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 21 z dne
28. 2. 2003, Št. 41405-00004/20003
0001 01, Ob-88872.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 7. 2003.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Št. 64/G
Ob-97713
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor; tel.
02/449-23-05 in telefaks 02/449-23-79.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena, obrtniška in instalacijska dela pri
ureditvi poštnih prostorov na pošti Škofja Loka - Trata.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ne.
4. Kraj izvedbe: Škofja Loka.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: takoj
po podpisu pogodbe, predvidoma v oktobru 2003, dokončanje: 30. 4. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za investicije in nabavo Alenka Mihurko - tel. 02/449-23-05.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure. Razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT na TRR
90672-0000040025 sklic 00 0000-17.
Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu odkupnine za razpisno dokumentacijo in
vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da
pripišejo številko in naziv javnega naročila,
številko telefaksa in kontaktno osebo zainteresiranega ponudnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 8. 2003 do
12 ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za investicije in nabavo, Nabavna služba,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 8. 2003 ob 10. uri v prostorih
Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, v
Mariboru - sejna soba v IV. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: ponudnik mora biti
registriran pri pristojnem državnem organu
za dejavnost, ki je predmet razpisa; proti
ponudniku ne sme biti uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek; ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni smela biti izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem oziroma ni smela biti izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila in ponudnik
mora predložiti lastno izjavo, s katero potrjuje svojo nekaznovanost; ponudnik mora
imeti poravnane davke, prispevke in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi v RS; ponudnik v zadnjih
šestih mesecih poslovanja ni smel imeti
blokiran račun več kot 10 dni (skupaj s
partnerji); ponudnik v letu 2002 ni smel
imeti promet manjši od mnogokratnika 3
ponudbene vrednosti (skupaj s partnerji);
potrjen vzorec pogodbe; pogodbo s podizvajalcem, oziroma pogodbo o skupnem
nastopanju, če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v obliki
poslovnega sodelovanja; ponudba mora
biti veljavna najmanj 75 dni od dneva
odpiranja ponudb; ponudnik ne sme dati
zavajajočih podatkov, glede zahtev iz te
točke; ponudnik mora priložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva zase, svoje
partnerje (v primeru predložitve skupne
ponudbe) in podizvajalce; ponudnik mora

Št.

predložiti izjavo, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije, ponudnik mora za
zadnjih pet let priložiti vsaj pet pisnih ocen
naročnikov, da je ponudnik kvalitetno izvajal dela.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 75 dni od datuma odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb je 20. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
vrednost ponudbe.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo posredoval pisna pojasnila na pisne zahtevke. Zahtevke morajo
zainteresirani ponudniki posredovati obvezno pisno, lahko pa tudi po elektronski pošti:
alenka.mihurko@posta.si.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 7. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor
Št. 40510-6/03
Ob-97732
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 69,
1230 Domžale, tel. 01/724-20-22, faks
01/721-40-05.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
kanalizacije Dragomelj – Pšata (kanal
D2, D6, D6a, D6b, D7, D13, D14, D15,
D16, D17, D18, izvedba črpališča 3,
meteorni kanali).
(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: Dragomelj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: september
2003, dokončanje v 70 koledarskih dneh.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Lokainvest d.o.o.,
Kapucinski trg 7, 4220 Škofja Loka,
kontaktna oseba: Irma Ušeničnik, tel.
04/506-09-00, faks 04/512-41-17.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na TRR
24401-9004524330 pri Reiffeisen Krekova
banka d.d.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 8. 2003 do 14.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
9. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 13. 8. 2003 ob 16. uri, Občina
Domžale, Ljubljanska 69, Domžale,
konferenčna soba, I. nadst.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% od ponudbene cene.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v 60 dni od uradne potrditve situacije.
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: pogoj je, da ima
ponudnik vsaj dve ustrezni referenci s
področja izvedbe kanalizacije z vrednostjo
najmanj 10 mio SIT.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni po odpiranju
ponudb, predviden rok o sprejemu ponudbe
je 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
85 točk, reference 15 točk.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za
objavo: 3. 7. 2003.
Občina Domžale
Št. 40510-7/03
Ob-97734
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 69,
1230 Domžale, tel. 01/724-20-22, faks
01/721-40-05.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
vodovoda po Savski cesti in v Dragomlju.
(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: Domžale, Dragomelj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september
2003, dokončanje v 90 koledarskih dneh.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Lokainvest
d.o.o., Kapucinski trg 7, 4220 Škofja Loka, kontaktna oseba: Irma Ušeničnik, tel.
04/506-09-00, faks 04/512-41-17.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT na TRR
24401-9004524330 pri Reiffeisen Krekova banka d.d.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 8. 2003 do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 13. 8. 2003 ob 16. uri, Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, konferenčna soba, I. nadst.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
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čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od ponudbene cene.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo v 60 dni od uradne potrditve situacije.
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: pogoj je, da ima
ponudnik vsaj dve ustrezni referenci s področja izvedbe vodovoda z vrednostjo najmanj 10 mio SIT.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni po odpiranju
ponudb, predviden rok o sprejemu ponudbe je 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
85 točk, reference 15 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 7. 2003.
Občina Domžale
Ob-97740
1. Naročnik: Občina Trzin.
2. Naslov naročnika: Mengeška cesta
9, 1236 Trzin, tel. 01/564-45-44, faks
01/564-17-72.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja športno rekreacijskega parka v Trzinu.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: opredeljno v razpisni dokumentaciji: ne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Trzin ob naselju Mlake.
5. Sprejemljivost variatnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanje ali čas izvedbe: začetek takoj po
podpisu pogodbe oziroma v 8 dneh po
predložitvi gradbenega dovoljenja, dokončanje december 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo ali dodatne informacije: Razvojni zavod, podjetje za poslovne storitve d.d.,
1236 Trzin, Blatnica 1, kontaktna oseba je
Janez Končan, tel. 01/530-05-00, faks
01/562-10-36, e-mail: janez.koncan@razvojni-zavod.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure ob predhodni najavi in plačilu
izstavljenega računa za dokumentacijo kopija plačilnega naloga je dokazilo za dvig
dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 35.000 SIT (DDV je vključen), na TRR št. 01386-0100001846 – Občina Trzin.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 11. 8. 2003
do 13. ure.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Trzin, Mengeška cesta
9, 1236 Trzin, soba 2/I – tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 8. 2003 ob 8. uri v sejni sobi
Občine Trzin, Mengeška cesta 9, 1236
Trzin.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
skladno z določili v razpisnih pogojih in
pogodbo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni, predviden datum odločitve je 30. 8.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najugodnejši ponudnik po merilih v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 7. 2003.
Občina Trzin
Št. 465-03-7/2003
Ob-97775
1. Naročnik: Občina Šempeter – Vrtojba.
2. Naslov naročnika: 5290 Šempeter
pri Gorici, Cesta Goriške fronte 11.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja obvozne ceste v Vrtojbi – 1. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: gradnja in izdelava PID dokumentacije.
4. Kraj izvedbe: Šempeter pri Gorici, Vrtojba.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september 2003
– maj 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Šempeter - Vrtojba, Ivan Lipovšek, univ. dipl.
inž. grad., tel. 041/624-196.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak uradni dan
do 12. ure po predhodni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, transakcijski račun št. 01383-0100014409.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 8. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šempeter-Vrtojba, Cesta Goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri
Gorici.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 8. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
Občina Šempeter Vrtojba, Šempeter pri Gorici.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba ali pisni medsebojni dogovor.
13. Pogoji, 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 navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, 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: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 168,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Občina Šempeter-Vrtojba
Št. 352-133/03
Ob-97781
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: 2270 Ormož, Ptujska c. 6, 02/74-15-300, 02/74-15-327.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja kanalizacije dela naselja Grabe.
(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: Grabe.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september - oktober 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Franc Majcen.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
razpisa od 9. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 8. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska c. 6,
2270 Ormož.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. 8. 2003 ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
v skladu s predpisi o izvrševanju proračuna.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 10. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: 90%
ponudbena
cena,
5%
finančna
usposobljenost, 5% reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 7. 2003.
Občina Ormož
Št. 47/2182/2003
Ob-97814
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, telefaks 01/474-25-02, tel. 01/474-30-00.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbenih del, elektromontažnih del in
jeklenih konstrukcij z dobavo jekla.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj:
– sklop A: izvedba gradbenih del,
– sklop B: izvedba elektromontažnih del,
– sklop C: dobava in izvedba jeklenih
konstrukcij.
Naročnik bo upošteval delne ponudbe,
in sicer za dele A., B. in C. Vsak del predstavlja tehnično zaključeno celoto.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: RTP Kidričevo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september 2003
– september 2006.
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 mag. Marko
Hrast.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 102.000 SIT za vsak posamezni sklop (cena 85.000 SIT + DDV
17.000 SIT za posamezni sklop), virmansko
nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na
PEE št. 47.

Št.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 8. 2003 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, vložišče, prevzemnica Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 11. 8. 2003 ob 10. uri, v dvorani
D, IV. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok 60 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:
sklop A:
– ponudnik oziroma izvajalec morata
imeti eno potrjeno referenco v zadnjih 10
letih za izvajalca gradbenih del pri VN rekonstrukcijah stikališč 110 kV ali več napetostnega nivoja, katere vrednost presega 50
mio SIT. Prav tako morajo imeti po eno potrjeno referenco vsi vključeni podizvajalci,
za dela, ki jih bodo izvajali,
– odgovorni vodja del mora izpolnjevati
vse pogoje skladno z Zakonom o graditvi
objektov in imeti vsaj eno potrjeno referenco
kot odgovorni vodja gradbenih del pri rekonstrukcijah VN stikališč napetostnega nivoja
110 kV in več, ki so presegale vrednost 50
mio SIT. Prav tako mora vsaj eno potrjeno
referenco pod istimi pogoji imeti vodja gradbišča. Odgovorni vodja del in vodja gradbišča morata biti imenovana poimensko,
– ponudnik mora samostojno opraviti
vsaj 40% vseh pogodbenih obveznosti,
– rok izvedbe skladno s priloženim terminskim planom,
– plačilni rok je 60 dni od dneva izstavitve računa;
sklop B:
– ponudnik oziroma izvajalec morata
imeti eno potrjeno eferenco v zadnjih 10
letih za izvajalca elektromontažnih del pri
VN rekonstrukcijah stikališč 110 kV ali več
napetostnega nivoja, katere vrednost presega 30 mio SIT. Prav tako morajo imeti po
potrjeno referenco vsi vključeni podizvajalci
za dela, ki jih bodo izvajali,
– odgovorni vodja del mora izpolnjevati
vse pogoje skladno z Zakonom o graditvi
objektov in imeti vsaj eno potrjeno referenco kot odgovorni vodja elektromontažnih del
pri rekonstrukcijah VN stikališč napetostnega nivoja 110 kV in več, ki so presegale
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vrednost 30 mio SIT. Prav tako mora vsaj
eno potrjeno referenco pod istimi pogoji
imeti vodja gradbišča. Odgovorni vodja del
in vodja gradbišča morata biti imenovana
poimensko,
– rok izvedbe skladno s priloženim terminskim planom,
– plačilnii rok je 60 dni od dneva izstavitve računa;
sklop C:
– ponudnik mora imeti eno potrjeno referenco v zadnjih petih letih za dobavo in
izvedbo jeklenih konstrukcij za VN rekonstrukcije stikališč 110 kV ali več napetostnega nivoja, katere vrednost presega 30
mio SIT. Prav tako morajo imeti po eno potrjeno referenco vsi vključeni podizvajalci
za dela, ki jih bodo izvajali,
– rok izvedbe skladno s priloženim terminskim planom,
– plačilni rok je 60 dni od dneva izstavitve računa.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 10. 10. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 26. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– sklop A in sklop B: skupna ponudbena cena (70%), ocena kvalitete izvedenih
del (10%), število potrjenih izvedenih del
(10%), vodja gradbišča - število izvedenih
del (7%), odgovorni vodja del - število izvedenih del (3%);
– sklop C: skupna ponudbena cena
(80%), ocena kvalitete izvedenih del (10%),
število potrjenih izvedenih del (10%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled objekta RTP Kidričevo bo dne
24. 7. 2003 ob 10. uri.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 61-62 z
dne 27. 6. 2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor
Št. 1/03
Ob-97823
1. Naročnik: Občina Idrija.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 5280
Idrija,
tel.
05/373-45-00,
telefaks
05/373-45-31.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja vodovodnega omrežja Zadlog–Idrijski log – IV. gradbena etapa – 4. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja delov ali sklopov ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: naročilo ne
vključuje izdelave projektov.
4. Kraj izvedbe: Zadlog in Idrijski Log.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del:
4. 9. 2003, zaključek del: 3. 11. 2003.
7. (a) Naslov službe in osebe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Občina Idrija;
Režijski obrat; kontaktna oseba: Matija Podobnik.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovni
dan od 8. do 12. ure do dne, ki je določen
za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT na podračun zakladniškega računa Občine Idrija, št.
01236-0100014725, s pripisom “Vodovod
Zadlog-Idrijski log“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 8. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Idrija, Mestni trg 1,
5280 Idrija.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 8. 2003 ob 10. uri v prostorih
Občine Idrija.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 1,500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: investicija se financira delno is sredstev Sapard
in delno iz proračuna Občine Idrija. Plačilo
v roku 60 dni po prejemu računa oziroma
sitacije.
12. Pravna oblika povezanosti skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe minimalno 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
datum odločitve o sprejemu ponudbe 21. 8.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, garancijska doba, dokončanje
del pred zahtevanim rokom.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Občina Idrija

tembra 2003, dokončanje del do 30. 10.
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, Oddelek za
premoženjske zadeve, Peter Gubanc.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT, TTR
01223-0100001491, Banka Slovenije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 8. 2003 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Domžale, Ljubljanska
69, 1230 Domžale, ponudba mora biti vidno označena: “Ne odpiraj! Ponudba za
obnovo strehe in fasade – 2. del“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 8. 2003 ob 14. uri, Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, konferenčna dvorana, 1. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ZJF.
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: tri reference s področja
razpisanih del za obdobje zadnjih treh let.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija 90 dni; naročnik bo najugodnejšega ponudnika izbral predvidoma v 60 dneh po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
90%, reference 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale, Peter Gubanc.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Občina Domžale

Št. 40510-5/03
Ob-97848
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 69,
1230 Domžale, tel. 01/72-41-110.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
strehe in fasade upravne stavbe Občine
Domžale – 2. del.
(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: Domžale, Ljubljanska 69.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del sep-

Št. 03/320839
Ob-97853
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo,
izobraževanje in šport, Resljeva 18, Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: dozidava
v vrtcu Šentvid, enota Mravljinček, Martinova pot 16, Ljubljana.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: v enem sklopu.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Martinova pot 16, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september 2003
– junij 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudnik lahko zahteva razpisno dokumentacijo na naslovu: MOL, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Resljeva 18, I.
nadstropje, soba 112, Ljubljana. Kontaktna
oseba je Verena Vesel, tel. 01/306-40-19,
faks 01/306-40-12.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame po predhodni
najavi od 15. 7. 2003 od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT na transakcijski račun MOL št. 01261-01 00000114,
sklicna številka 121-03000-030.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do ponedeljka,
18. avgusta 2003 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOL, Oddelek za predšolsko
vzgojo, izobraževanje in šport, Resljeva 18,
I. nadstropje, soba 112, Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba Dozidava v vrtcu Šentvid, enota Mravljinček, Martinova pot 16, Ljubljana“. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb 18. 8. 2003 ob
11.15, na naslovu: MOL, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Resljeva
18, Ljubljana, II. nadstropje - sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v
vrednosti 5% od razpisane vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z določili ZIPRS oziroma ponujenimi plačilnimi pogoji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni.
15. Merila za ocenitev ponudb: povprečna cena vseh veljavnih ponudb zmanjšana za 2%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 37 z dne
18. 4. 2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Mestna občina Ljubljana
Št. 03/320852
Ob-97868
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
prostorov dispanzerja splošne medicine v 1. nadstropju Zdravstvenega doma
Bežigrad v Ljubljani.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Zdravstveni dom Bežigrad, Kržičeva 10, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek del je 5 dni po podpisu pogodbe. Obnova objekta traja 80 koledarskih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za
javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana, I.
nad., kontaktna oseba Alenka Mihelčič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9.
do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT, na
transakcijski račun št. 01261-0100000114
MOL – izvrševanje proračuna, sklic na št.
00-121-01013-03, s pripisom JR –
03/320852.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 8. 2003, do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, I. nad., soba
104.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 8. 2003 ob 10. uri v prostorih
Mestna občina Ljubljana, Služba za javna
naročila, Dalmatinova 1, I. nad., sejna
soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo izvedena dela plačeval po začasnih obračunskih situacijah, potrjenih s
strani strokovnega nadzorstva v 60 dneh
po potrditvi.
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: poleg splošnih pogojev mora
ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje:
– kadrovska usposobljenost ponudnika,
– reference.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
6. 11. 2003, predviden datum odločitve o
sprejemu ponudbe 18. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – maksimalno 80
točk,

Št.

– garancijski rok – maksimalno 10 točk,
– reference – maksimalno 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 7. 2003.
Mestna občina Ljubljana
Št. 344-05-04-4/2003
Ob-97894
1. Naročnik: Občina Šentjernej.
2. Naslov naročnika: Trubarjeva c. 5,
8310 Šentjernej, tel. 07/393-35-60, telefaks 07/393-35-77.
3. (a) Opis in obseg gradnje: asfaltiranje lokalnih cest in javnih poti v Občini
Šentjernej.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: območje Občine Šentjernej.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: dela se bodo
izvajala od septembra do novembra 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, Šentjernej, Milan Jakše.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 11. 7. 2003
do 18. 8. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se
lahko prevzame z dokazilom o plačilu le te,
v znesku 10.000 SIT, na EZR pri Banki Slovenije, št. 01319-0100015314. Namen nakazila: razpisna dokumentacija za asfaltiranje lokalnih cest.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 8. 2003 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šentjernej, Trubarjeva
cesta 5, 8310 Šentjernej.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 8. 2003 ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Šentjernej, Trubarjeva c. 5, 8310
Šentjernej.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahtevana je bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ocenjene vrednosti del, ki
znaša 30,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
plačevanja in roki so določeni v pogodbi, ki
je del obvezne vsebine razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o
skupni izvedbi naročila z natančno opredelitvijo odgovornosti posameznega izvajalca.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
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šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik je moral, v zadnjih dveh letih, kot glavni izvajalec, pravočasno in kvalitetno izvesti vsaj tri granje, ki po
naravi in obsegu ustrezajo razpisanim delom.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma njene predložitve. Sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika bo sprejet v osmih dneh po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kolikor naročnik ne bo prejel nobene ponudbe, oziroma bodo pridobljene ponudbe nepravilne in nesprejemljive bo, v
skladu z 20. členom ZJN-1, izvedel postopek s pogajanji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 7. 2003.
Občina Šentjernej
Št. 404-01-145/2003
Ob-97905
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana, Urad za investicije, tel.
01/24-41-176, faks 01/24-41-269.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
Srednje biotehniške šole Kranj po sistemu ključ v roke s fiksno ceno in pridobitvijo uporabnega dovoljenja.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Naklo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek takoj po
podpisu pogodbe – dokončanje predvidoma junij 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Domplan d.d.,
Bleiweisova 14, 4000 Kranj, Janez Fajfar,
univ. dipl. inž. gr., tel. 04/206-87-81, faks
04/206-87-01.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
naprej, od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 40.000 SIT, plačilo na transakcijski račun št. 07000-0000552311 pri Gorenjski banki, pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: (datum prispetja)
18. 8. 2003, do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, vložišče - soba št. 201.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 8. 2003, ob 14. uri v prostorih
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Urad za investicije, Trubarjeva 3/V, Ljubljana, sejna soba št. 40.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo
skladno z opcijo ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo plačeval izvršena dela na podlagi
začasnih mesečnih situacij, z zamikom 60
dni od uradnega prejetja potrjene situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z določili pogojev 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: skladno z določili 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, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe - avgust 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 65 z dne
4. 7. 2003, Ob-97178.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport
Št. 64-5/2003
Ob-97911
1. Naročnik: Občina Lenart.
2. Naslov naročnika: Trg osvoboditve
7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, tel.
02/729-13-10; faks 02/720-73-52, obcina@lenart.si, www.lenart.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
rekonstrukcije zgradbe za potrebe glasbene šole v Lenartu.
(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: ni.
4. Kraj izvedbe: Občina Lenart, v mestu
Lenart.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek del 20. 8. 2003 predvideno dokončanje del je 30. 4. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, Srečko Aleksander Padovnik, soba 7/I, tel. 02/729-13-19, faks
02/720-73-52 ali Jože Dukarič, soba 6/I.;
tel. 02/729-13-17.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od objave javnega razpisa od ponedeljka
do petka med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 7.200 SIT (z DDV),
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na transakcijski račun Občine Lenart št.
01258-0100010543.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 8. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah,
soba 6/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 8. 2003 ob 10. uri, na naslovu
Občina Lenart, soba 28/II.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 500.000
SIT, ki mora veljati še do 30 dni od predvidenega datuma sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika, torej do 18. 9. 2003.
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.
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
do 18. 9. 2003, predviden datum odločitve
o izbiri izvajalca je 18. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena, upoštevajoč vse popuste.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg razpisanih del oziroma spremeni predviden čas začetka/zaključka izvajanja del, ali da ne izbere nobenega ponudnika. Naročnik bo v letu 2003 zagotovil
37,000.000 SIT od celotne pogodbene
vrednosti, preostanek pa v letu 2004. Izvajalec je do 20. 10. 2003, ko mora naročnik
najkasneje prejeti izstavljeno situacijo za izvedena dela, dolžan izvesti dela v vrednosti
najmanj 37,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Občina Lenart
Št. 110-1/03
Ob-97915
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: krpanje z
vročo asfaltno maso na območju AC baz
Maribor in Slovenske Konjice.

(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: AC baza Maribor in AC
baza Slovenske Konjice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 18 delovnih dni od uvedbe izvajalca v
delo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na
naslovu: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna oseba je Marjana Logar, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Breda Rok,
inž. grad. – DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Kotnikova
40,
Ljubljana,
tel.
01/30-68-249, faks 01/30-68-251.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 13. 8. 2003 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
13. 8. 2003 ob 11. uri v prostorih DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba 1.18.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 2,600.000 SIT in veljavnostjo najmanj 210 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo se financira iz lastnih sredstev DARS
d.d. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
180 dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev o sprejemu ponudbe je 22. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev
razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: prvi javni razpis za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 13 z dne 7. 2.
2003.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 414-01/2001
Ob-97928
1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Generalni sekretariat
vlade.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Generalni
sekretariat vlade, Gregorčičeva 20, 1000
Ljubljana, faks 01/478-14-13.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
GOI del za izgradnjo arhivskih prostorov
v vladni palači na Gregorčičevi 20 v
Ljubljani.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: razviden iz razpisne dokumentacije.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Generalni sekretariat vlade, Gregorčičeva 20,
1000 Ljubljana, Dragica Vidovič, tel.
01/478-14-01, faks 01/478-14-13.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od datuma te objave do dneva odpiranja ponudb, vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je brezplačna, podatki iz nje so poslovna skrivnost.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 8. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Generalni sekretariat vlade, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 8. 2003 ob 10.30 v mali sejni
dvorani na naslovu Gregorčičeva 27, 1000
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:

Št.

bančne garancije po razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: podrobneje so zahteve obrazložene 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): predloži se
pravni akt o skupni izvedbi naročila v skladu
z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. in 43. členu Zakona o javnih naročilih: iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – 100 točk,
2. referenca ponudnika – 13 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pisno pri naročniku, faks
01/478-14-13.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Vlada Republike Slovenije
Generalni sekretariat
Ob-97970
1. Naročnik: Občina Videm.
2. Naslov naročnika: Videm pri Ptuju
54, 2284 Videm pri Ptuju, tel.
02/765-09-00, faks 02/765-09-01.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
fekalnega kanala 1.2. v Vidmu pri Ptuju
v dolžini 250 m, nadaljevanje gradnje
kanala 1.0 odsek 1-16-strojna in elektro oprema za črpališče J1 pri ČN Videm, gradnja fekalnega kanala 1 v Zgornjem Leskovcu: odsek RJ2-RJ10 v dolžini 300 m.
(b) Če je predvidena oddaja delov/in
sklopov obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali vse
skupaj: je predvidena.
4. Kraj izvedbe: Videm in Zgornji Leskovec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek takoj po
podpisu pogodbe predvidoma - 27. 8.
2003, dokončanje 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v sprejemni pisarni Občine
Videm, dodatne informacije: Darinka Ratajc,
dipl. ek.
(b) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik se mora ob dvigu razpisne dokumentacije izkazati z dokazilom o plačilu stroškov v višini 15.000 SIT.
Plačilo na TR 01 335-0100017246, s pripisom za razpisno dokumentacijo Izgradnja
fekalne kanalizacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 8. 2003 ob
12. uri.
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(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Videm, Videm pri Ptuju
54, 2284 Videm pri Ptuju, s pripisom “Ponudba – ne odpiraj – izgradnja fekalne kanalizacije Videm in Leskovec”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
18. 8. 2003 ob 12.30, v sejni sobi Občine
Videm.
10. Navedba finančnega zavarovanja
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v vrednosti 10% razpisne
vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje določila v predpisih: rok plačila je 90 dni po potrditvi situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana, kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih 47. člen): izvajalska pogodba z glavnim izvajalcem.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona o
javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati
vse splošne pogoje po 41., 42. in 43. členu
Zakona o javnih naročilih.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 90%, reference 5%, finančna
usposobljenost 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik lahko dobi informacije v
zvezi z naročilom na Občini Videm pri Darinki Ratajc, dipl. ek.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 7. 2003.
Občina Videm
Št. 360-01-3/2003
Ob-98083
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Mestne
občine Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Trg Edvarda Kardelja št. 1, 5000 Nova Gorica, faks 05/3021-233, tel. 05/33-50-194.
3. (a) Opis in obseg gradnje: dokončanje stanovanjske hiše na Gortanovi
ulici št. 30 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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Nova Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek september 2003, dokončanje po terminskem planu, razvidnem v razpisni dokumentaciji.
7. (a) Naslov službe in osebe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Stanovanjski
sklad Mestne občine Nova Gorica, Branko
Kragelj, tel. 05/33-50-194.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 1. 8. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo

Stran

4024 / Št. 66-67 / 11. 7. 2003

lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
10.000 SIT na račun Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica št. 012846959448271.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 8. 2003 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Stanovanjski sklad Mestne
občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja
št. 1, 5000 Nova Gorica, soba št. 30/III.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 8. 2003 ob 13. uri, steklena dvorana Mestne občine Nova Gorica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvidno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba: 60 dni od oddaje ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 1. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena –
vplivnost 80%, rok izvedbe – vplivnost 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 7. 2003.
Stanovanjski sklad
Mestne občine Nova Gorica

ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku
Popravek
Ob-98024
V javnem razpisu za izdelavo projektne
dokumentacije za poslovni kompleks A3,
A4 in A5 BO 2/3 Bežigrajski dvor (IP, PGD
in PZI), objavljenem v Uradnem listu RS, št.
61-62 z dne 27. 6. 2003, Ob-96504, se
17. točka pravilno glasi:
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – 100 točk,
2. reference – 35 točk.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
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Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Ob-97971
V Uradnem listu RS, št. 57-59 z dne
20. 6. 2003, Ob-96403, je bil objavljen
razpis za izbiro izvajalca za zakup medkrajevnih optičnih vlaken in najem prostorov za
postavitev komunikacijske opreme. Skladno
s 25. členom ZJN-1 (Uradni list RS, št.
39/00, 102/00 in 30/01) se spremenijo
določila 9. in 10. točke objave tega razpisa, ki se po novem glasi:
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 8. 2003
do 8.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Arnes, Jamova 39, Ljubljana, soba C092.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 8. 2003 ob 9. uri v sejni sobi
Arnesa, Jamova 39, Ljubljana.
Arnes Ljubljana
Št. 001/2003
Ob-97620
1. Naročnik: Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o., Cesta v Trnovlje 7, 3000 Celje.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: razvoj omrežja
tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev, storitve za raziskave in razvoj,
Priloga 1A – storitve, 8. kategorija.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena oddaja po sklopih.
5. Kraj izvedbe: RS, Savinjska regija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: izvedba vseh pogodbenih aktivnosti najkasneje do 1. 11.
2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: RRA Celje,
d.o.o., Dušanka Petek, tel. 03/42-80-730,
e-mail: info@rra-celje.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni predviden.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 8. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o., Cesta v Trnovlje 7, 3000 Celje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 8. 2003 ob 12. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v roku
60 dni od opravljene storitve in prejema
računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni predvidena.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati najkasneje do 1. 9. 2003, predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe do
8. 8. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: reference izvajalca pri pripravi študij in projektov s
področja podjetništva (40 točk), reference
strokovnih delavcev izvajalca pri pripravi študij in projektov s področja podjetništva (20
točk), reference strokovnih delavcev izvajalca s področja tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev (20 točk), cena (20 točk).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Regionalna razvojna agencija
Celje, d.o.o.
Št. 004/2003
Ob-97628
1. Naročnik: Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o., Cesta v Trnovlje 7, 3000 Celje.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava kadrovskega načrta razvoja kadrov, izdelava izobraževalnih modulov in produktov ter izvedba usposabljanja kadrov
ekoloških turističnih območij in ekoloških turističnih centrov Savinjske regije,
storitve na področju kadrovanja in izobraževanja, Priloga 1B – storitve, 22. in
24. kategorija.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena oddaja po sklopih.
5. Kraj izvedbe: RS, Savinjska regija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: izvedba vseh
pogodbenih aktivnosti najkasneje do 1. 11.
2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: RRA Celje,
d.o.o., Dušanka Petek, tel. 03/42-80-730,
e-mail:info@rra-celje.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni predviden.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 8. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o., Cesta v Trnovlje 7, 3000 Celje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 8. 2003 ob 12. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v roku
60 dni od opravljene storitve in prejema
računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni predvidena.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati najkasneje do 1. 9. 2003, predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
8. 8. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
a) reference izvajalca pri pripravi in izvedbi programov usposabljanja (40 točk),
b) reference predavateljev s področja
ekološkega turizma (20 točk),
c) reference izvajalca pri pripravi kadrovskih načrtov (20 točk),
d) cena (20 točk).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Regionalna razvojna agencija
Celje, d.o.o.
Št. 003/2003
Ob-97631
1. Naročnik: Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o., Cesta v Trnovlje 7, 3000 Celje.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava skupnega elaborata razvoja, poslovnih načrtov ter strateških in operativnih načrtov trženja ekoloških turističnih območij in ekoloških turističnih centrov Savinjske regije, storitve raziskave in
razvoj, Priloga 1A – storitve, 8. kategorija.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena oddaja po sklopih.
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5. Kraj izvedbe: RS, Savinjska regija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: izvedba vseh pogodbenih aktivnosti najkasneje do 1. 11.
2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: RRA Celje,
d.o.o., Dušanka Petek, tel. 03/42-80-730,
e-mail:info@rra-celje.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni predviden.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 8. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o., Cesta v Trnovlje 7, 3000 Celje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 8. 2003 ob 10. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v roku
60 dni od opravljene storitve in prejema
računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni predvidena.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najkasneje do 1. 9. 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 8. 8. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
a) sodelovanje izvajalca pri projektih razvoja ekološkega turizma (40 točk),
b) izkušnje strokovnih delavcev izvajalca
pri ustanavljanju ekoloških turističnih centrov in območij (40 točk), cena (20 točk).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Regionalna razvojna agencija
Celje, d.o.o.
Št. 005/2003
Ob-97633
1. Naročnik: Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o., Cesta v Trnovlje 7, 3000 Celje.
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava lokacijskega in izvedbenih načrtov, projektov za gradbeno dovoljenje, projekta
krajinske ureditve, študije in načrtov
infrastrukturne ureditve ekološko turističnega območja, druge storitve – Priloga IB, storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena oddaja po sklopih.
5. Kraj izvedbe: RS, Savinjska regija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: izvedba vseh pogodbenih aktivnosti najkasneje do 1. 11.
2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: RRA Celje,
d.o.o., Dušanka Petek, tel. 03/42-80-730,
e-mail:info@rra-celje.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni predviden.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 8. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o., Cesta v Trnovlje 7, 3000
Celje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 8. 2003 ob 14. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v roku
60 dni od opravljene storitve in prejema
računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
predvidena.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati najkasneje do 1. 9. 2003, predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
8. 8. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
a) reference izvajalca pri pripravi projektov krajinske ureditve (30 točk),
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b) reference izvajalca pri pripravi študij
in načrtov infrastrukturne in prometne ureditve (25 točk),
c) reference izvajalca pri pripravi lokacijskega in izvedbenih načrtov (15 točk),
d) reference izvajalca pri pripravi projektov za gradbeno dovoljenje (15 točk);
e) cena (15 točk).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Regionalna razvojna agencija
Celje, d.o.o.
Št. 002/2003
Ob-97636
1. Naročnik: Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o., Cesta v Trnovlje 7, 3000 Celje.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: trženje regijskega turističnega produkta s pomočjo
revitalizacije in vsebinske oživitve naravne in kulturne dediščine Savinjske regije, druge storitve, Priloga 1B – storitve,
27. kategorija.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena oddaja po sklopih.
5. Kraj izvedbe: RS, Savinjska regija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: izvedba vseh pogodbenih aktivnosti najkasneje do 1. 11.
2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: RRA Celje,
d.o.o., Dušanka Petek, tel. 03/42-80-730,
e-mail:info@rra-celje.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni predviden.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 8. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o., Cesta v Trnovlje 7, 3000 Celje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 8. 2003 ob 14. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v roku
60 dni od opravljene storitve in prejema
računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni predvidena.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
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15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najkasneje do 1. 9. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe do 8. 8.
2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: reference izvajalca pri projektih revitalizacije naravne in kulturne dediščine (40 točk), reference izvajalca pri projektih s področja razvoja in trženja turizma na področju kulturne
dediščine (40 točk), cena (20 točk).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Regionalna razvojna agencija
Celje, d.o.o.
Št. 1/2003
Ob-97657
1. Naročnik: Center za socialno delo
Maribor.
2. Naslov naročnika: Dvorakova ul. 5,
2000 Maribor.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: najem poslovnih prostorov.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 10-letni najem z
možnostjo odkupa.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Center za socialno delo Maribor, Metka Guttmann,
e-mail:
metka.guttmann@gov.si,
tel.
02/250-66-35 in Zdenka Lenc, e-mail:
zdenka.lenc@gov.si, tel. 02/250-66-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 8.
do12. ure do 5. 8. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisne dokumentacije ni
potrebno plačati.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 8. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Center za socialno delo Maribor, Dvorakova 5, Maribor, soba 16/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 8. 2003 ob 11. uri v prostorih
Centra za socialno delo Maribor.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% ocenjene vrednosti z veljavnostjo do 1. 10. 2003.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
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: 1. 10. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: /
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 7. 2003.
Center za socialno delo Maribor
Ob-97691
1. Naročnik: Občina Gornji Petrovci.
2. Naslov naročnika: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci,
tel. 02/556-90-00, faks 02/556-90-01.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: prevoz osnovnošolskih otrok OŠ Gornji Petrovci v šolskem letu 2003/2004.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko oddajo ponudbo za
vsako relacijo posebej, skop relacij ali za
vse relacije.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Gornji
Petrovci.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: izdelava variantnih ponudb ni možna.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodba se bo
sklenila za šolsko leto 2003/2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina
Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d,
9203 Petrovci, tel. 02/556-90-00, faks
02/556-90-01, kontaktna oseba je Biserka Kuronja.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 10. ure do roka za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: najkasneje do
4. 8. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Gornji Petrovci, Gornji
Petrovci 31/d, 9203 Petrovci.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 8. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Gornji Petrovci, Gornji Petrovci
31/d.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: podani v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu;
Pravilnik o avtobusnih voznih redih; Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila, vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine
otrok; Pravilnik o minimalnih tehničnih in
drugih pogojih za parkirišča in mesta za
vzdrževanje vozil, Pravilnik o licencah za
opravljanje prevozov v cestnem prometu.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega z 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, odločitev o sprejemu ponudbe bo sprejeta predvidoma do 12. 8. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 7. 2003.
Občina Gornji Petrovci
Št. 414-10/03-25
Ob-97773
1. Naročnik: Občina Markovci.
2. Naslov naročnika: Markovci 43,
2281 Markovci, tel. 02/788-88-80, faks
02/788-88-81.
3. Vrsta in opis storitve: opravljanje
prevozov učencev v Osnovno šolo Markovci za šolska leta 2003/2004,
2004/2005, 2005/2006, 2006/2007.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki morajo oddati ponudbo za
vse relacije skupaj.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Markovci.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodba bo
sklenjena od 1. 9. 2003 do 30. 8. 2007.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, kontaktna oseba Janko Širec.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
vsak delovni dan do roka oddaje ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na TRR Občine
Markovci 01368-0100017763, s pripisom
javni razpis-šolski prevozi.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 8. 2003 do 8.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
v zaprti kuverti na naslov Občina Markovci,
Markovci 43, 2281 Markovci, z označbo
“Ne odpiraj – Ponudba za šolske prevoze“.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. 8. 2003 ob 10. uri v prostorih
Občine Markovci.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: plačilo po opravljeni storitvi v zakonskem roku.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): 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: v skladu z zakonom.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami, rezervirana za posebno dejavnost: v skladu z zakonodajo o cestnem prometu in prevozu šolskih otrok.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: opredeljeno 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 biti veljavna do 1. 10. 2003. Predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: 1. 8. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 65%, reference 20%, druge ugodnosti 15%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 7. 2003.
Občina Markovci
Št. 0207/03
Ob-97782
1. Naročnik: Občina Beltinci.
2. Naslov naročnika: Mladinska ulica 2,
9231 Beltinci, tel. 02/54-13-535, faks
02/54-13-570.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1a oziroma 1b
Zakona o javnih naročilih: opravljanje
dnevnih prevozov učencev OŠ Beltinci
po šolskem koledarju za šolsko leto
2003/2004.
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4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko oddajo celovito ponudbo za vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Beltinci, šolski okoliš OŠ Beltinci in vasi Bratonci, Lipovci, Gančani, Hraščice, Lipa, Melinci in Ižakovci.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: šolsko leto
2003/2004 v skladu s šolskim koledarjem
z možnostjo podaljšanja v skladu s 97. členom Zakona o javnih naročilih.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo se lahko dvigne v Referatu za
družbene dejavnosti Občine Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci.
Dodatne informacije: Emilija Kavaš, tel.
02/54-13-565, faks 02/54-13-570.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15 dni po tej objavi.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Beltinci, Mladinska ul.
2, 9231 Beltinci.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
ovojnicah in označene z oznako “Ne odpiraj,
javni razpis – ponudba za šolske prevoze“.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: ponudniki bodo pisno obveščeni.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po določbah razpisne dokumentacije.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: naročnik bo opravljene storitve plačal mesečno,
skladno s predpisi o vzdrževanju proračuna.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potek
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: dokazilo o registraciji
podjetja, licenco za prevoz oseb, reference
za tovrstne storitve.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitev: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o prevozih skupin otrok v avtobusnem prometu, drugi predpisi.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni po odpiranju
ponudb. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30 dni po objavi.
17. Merila za ocenitev ponudb: obravnavajo se razpisna relacija prevozov:
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– ponudbena cena – 70%,
– fiksnost cen – 10%,
– reference s področja razpisnih storitev
– 10%,
– roki plačila – 5%,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
v okviru že določenih cen – 5%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Emilija Kavaš, tel. 02/54-13-565.
19. Datum in številka objave prehodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 7. 2003.
Občina Beltinci
Št. 403-12/2003
Ob-97789
1. Naročnik: Občina Gornji Grad.
2. Naslov naročnika: Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad, tel. 03/839-18-50.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: opravljanje dnevnih prevozov učencev OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad po šolskem koledarju za
šolsko leto 2003/2004.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: Relacije: Šmartno ob Dreti-OŠ Frana
Kocbeka Gornji Grad-Šmartno ob Dreti,
Podhom-OŠ Frana Kocbeka Gornji
Grad-Podhom, Lenart-OŠ Frana Kocbeka
Gornji Grad-Lenart, Mačkin kot-Gornji
Grad-Mačkin kot, Črnivec-OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad-Črnivec, Kanolščica-OŠ
FRana Kocbeka Gornji Grad-Kanolščica,
Črnivec-OŠ Frana Kocbeka enota Nova Štifta-Črnivec, Florjan-OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad-Florjan, Podhom-OŠ Frana Kocbeka enota Bočna-Podhom, Kropa-OŠ Frana
Kocbeka enota Bočna-Kropa, Delce-OŠ
Frana Kocbeka enota Bočan-Delce, Semprimož-OŠ Frana Kocbega enota Bočna-Semprimož. Ponudniki oddajo ponudbo
za vsako relacijo posebej oziroma sklop relacij za celotno naročilo, tako da se lahko
ocenjuje ponudba po posameznih sklopih.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Gornji
Grad.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: po šolskem koledarju za šolsko leto 2003/2004 z možnostjo podaljšanja v skladu s 97. členom
Zakona o javnih naročilih.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo dobite osebno na Občini
Gornji Grad – družbene dejavnosti ali zanjo zaprosite po e-pošti: tina.gutman@gornji-grad.si. Dodatne informacije: Občina
Gornji Grad – družbene dejavnosti na tel.
03/839-18-58.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 7. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT na TRR Občine
Gornji Grad št. 01230-0100018802 s pripisom: za razpisno dokumentacijo-prevozi.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 8. 2003 do
9. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Gornji Grad, Attemsov
trg 3, 3342 Gornji Grad, v zaprti kuverti s
pripisom: “Ne odpiraj-javni razpis za šolske
prevoze“ in naslovom ponudnika.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 8. 2003 ob 10. uri v sejni sobi
Občine Gornji Grad.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po določbah razpisne dokumentacije.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo opravljene storitve plačeval mesečno, skladno s predpisi o izvrševanju proračuna.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o skupnem nastopu iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in kakšna so njihova medsebojna razmerja.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: izpolnjevanje pogojev v
skladu z Zakonom in ostalimi predpisi pod
točko 15. (b) tega razpisa.
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 prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil s katerimi se vozijo
skupine otrok, Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu.
(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: 3. 10. 2003. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 20. 8. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Gornji Grad – družbene dejavnosti, tel. 03/839-18-58.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Občina Gornji Grad
Št. 2/2003
Ob-97856
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-23-400,
faks 02/88-23-411.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B ZJN:
zavarovalniške storitve: priloga 1A – storitve, točka 6.a):
1. požarno zavarovanje,
2. zavarovanje splošne in zdravniške
(poklicne) odgovornosti iz dejavnosti bolnišnice,
3. zavarovanje elektronskih računalnikov.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba storitve v celoti.
5. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvidoma od
1. 10. 2003 do 31. 12. 2005 – to je 27
mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolnišnica, komercialni sektor, Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec. Dvig razpisne dokumentacije: osebno ali po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o vplačilu razpisne
dokumentacije, faks 02/88-23-411. Dodatne informacije samo pisno.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva, ko se
sprejema ponudbe – vsak delovni dan med
9. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, negotovinsko,
na transakcijski račun pri UJP št.:
01100-6030278961, s pripisom “JR - zavarovanje”, pripisati davčno številko.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 12. 8. 2003,
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica, komercialni sektor, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj
Gradec.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 8. 2003, ob 11. uri v sejni sobi
(klet) uprave bolnišnice.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica z menično izjavo.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1:
določeno (opredeljeno) v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni od dneva javnega odpiranja.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 12. 9. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena vrednost - premija: 95 točk, certifikat kakovosti: 5 točk (podrobnosti v razpisni dokumentaciji).
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18. Morebitne druge informacije o naročilu: vsak zainteresirani ponudnik ima
možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo (pri naročniku), nato pa se odloči za dvig
(odkup) le-te. Za zainteresirane ponudnike
bo organiziran skupen ogled objektov bolnišnice dne 31. 7. 2003 ob 10. uri.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Št. 266-100/2003
Ob-97904
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje inženiringa po PHARE in gradbenega nadzora
po ZGO-1 na MMP Gruškovje in MMP
Jelšane.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: sklop 1 (Mednarodni mejni prehod Gruškovje), sklop 2 (Mednarodni mejni prehod
Jelšane). Ponudnik lahko ponudi izvajanje
storitev po posameznem sklopu.
5. Kraj izvedbe: MMP Gruškovje in
MMP Jelšane.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od septembra
2003 do avgusta 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana - glavna pisarna.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. vsak
delovni dan od dneva objave do dneva odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7130007-01272003.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 8. 2003 do 9.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana - glavna pisarna.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 8. 2003 ob 9.30; Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana - sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančne garancije po razpisni dokumentaciji za
resnost ponudbe v višini 5,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.

Št.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: navedba strokovnih delavcev kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 12. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: 1. ponudbena cena - do 80 točk, 2. reference
ponudnika - do 20 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: pisna vprašanja na naslov naročnika.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 7. 2003.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 5/2003
Ob-97910
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ul.
15, 1518 Ljubljana, telefaks 01/23-20-374.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: številka kategorije: 6.a,
predmet: zavarovalniške storitve;
– požarno zavarovanje,
– potresno zavarovanje,
– vlomsko zavarovanje,
– zavarovanje stekla,
– zavarovanje splošne odgovornosti,
– avtomobilsko zavarovanje.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni sklopov.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek – 1. 1.
2004, zaključek – 31. 12. 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: za osebni prevzem je razpisna dokumentacija na razpolago na naslovu naročnika – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vložišče.
Pisne zahteve ali zahteve po telefaksu
za posredovanje razpisne dokumentacije po
pošti naj zainteresirani ponudniki naslovijo
na Odsek za javna naročila na naslovu naročnika.
Dodatna pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije oziroma naročilu lahko ponudniki zahtevajo pisno pri odseku za javna naročila, do pet dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 12. in 13. uro, do vključno 14. 8.
2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 1.200 SIT (DDV je že vključen v ceni).
Potrdilo o vplačilu na transakcijski račun naročnika številka: 01100-6030264023 predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob
prevzemu oziroma s pisno zahtevo, s tem da
takrat naročniku tudi posreduje podatke o
polnem in točnem nazivu firme in naslovu ter
davčno številko.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 8. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 8. 2003 ob 13. uri, ZPIZ Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, mala sejna soba v VIII. nadstropju.
11. Navedba finančnega zavarovanja
za resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene cene.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od dneva izstavitve računa premije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije ali, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali prisilne odločbe;
3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodba ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
4. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi, zapadle do
dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni
davčni urad ali carinska uprava;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega razpisa;
6. da je finančno in poslovno sposoben;
7. da ima izpolnjeno in podpisano izjavo
o referencah;
8. da ni dal zavajajočih podatkov glede
zahtev razpisne dokumentacije;
9. da izpolnjuje pogoje za redno servisiranje razpisanih zavarovanj;
10. da bo naročniku letno poročal o višini zneska, datumih in upravičencih, ki jim je
izplačal odškodnino (zavarovalnino) iz posamezne vrste zavarovanja, ki je predmet
tega javnega naročila;
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11. da ima v obdobju enega leta pred
pričetkom naročila ves čas pravočasno in v
celoti poravnane vse svoje zapadle poslovne obveznosti;
12. da ima izjavo banke: – da bo dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
13. da vse priložene fotokopije ustrezajo originalom,
14. da sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do dneva sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma največ 90 dni od dneva odpiranja ponudb;
predviden datum odločitve je 22. 8. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– višina premije – 60 točk,
– višina garancijskega sklada – 15 točk,
– znesek celotnega kapitala na dan
31. 12. 2002 – 15 točk,
– zavarovalno tehnični izid premoženjskih zavarovanj – 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 7. 2003.
ZPIZ Slovenije
Št. 64004-4/2003
Ob-97926
1. Naročnik: Občina Laško.
2. Naslov naročnika: Mestna ulica 2,
3270 Laško, tel. 03/733-87-14, faks
03/733-87-40, e-mail: obcina@lasko.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: prevozi predšolskih in osnovnošolskih otrok v Občini
Laško za leto 2003-2004, 2004-2005
in 2005-2006.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: območje Občine Laško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2003
do 30. 6. 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Laško,
Mestna ulica 2, Oddelek za družbene dejavnosti, Pavla Lapornik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno prevzeti od 15. 7. 2003 dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 10.000 SIT; plačilo po položnici na transakcijski račun Občine Laško
št. 01257-0100003220.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 25. avgusta
2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Urad župana, tajništvo, Občina
Laško, Mestna ulica 2, Laško.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: ponedeljek, 25. avgust 2003 ob 12.
uri, v sejni sobi Občine Laško.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo vršila po izstavljenih situacijah v
roku 60-90 dni.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe;
3. da ponudniku ni bila v zadnjih petih
letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano s poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
4. da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež ali če je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki
jih mora poravnati v RS;
5. da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom;
6. da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben: da ponudnik dostavi BON1 in
BON2 ali BON3 ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi
institucija, ki vodi ponudnikovi žiro račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
in dokumenti ne smejo biti starejši od 30
dni;
7. dokazila, da vozila s katerimi bo ponudnik opravljal prevoze niso starejša od 8
let in so opremeljena z napravo, ki ob zaviranju prepreči blokiranje koles, servo ojačano napravo za upravljanje in tahograf;
8. da ponudnik ni dal zavajajoče podatke;
9. da nudi 60-90-dnevni plačilni rok;
10. da za resnost ponudbe nudi naslednjo vrsto finančnega zavarovanja:
– bančno garancijo v višini 10% ponudbene vrednosti;
11. da ima izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe
zahteval.
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: Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se
vozijo skupine otrok (Uradni list RS, št.
78/99).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2003, predvideni datum o odločitvi o sprejemu ponudbe je 25. 8. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
Ponudbena cena – 60%:
– 30% (kriterij najvišja najnižja PC)
ocena 1 – najvišja ponudbena cena,
ocena 5 – najnižja ponudbena cena vmes
po formuli:
1+(VC-PC)/(VC-NC)X4
PC-ponudbena cena, VC-najvišja cena,
NC-najnižja cena
– 30% (kriterij povprečna PC)
ocena 1 – 20,1% ali več nad povprečjem
ocena 5 – 20,1% ali več pod povprečjem
Vmes linearno od 1-5 po formuli:
1+(1,2povC/PC-1)X8
povC-povprečna cena
PC-ponudbena cena
Reference ponudnika – 15%:
0 – jih nima, ni priložil (se izloči)
1 – slabe
1,5 – zadovoljive
2 – zadovoljive, priložena so priporočila
2,5 – dobre
3 – dobre, priložena so priporočila
3,5 – zelo dobre
4 – zelo dobre, priložena so priporočila
4,5 – odlične
5 – odlične, priložena so priporočila
Tehnična opremljenost vozil ponudnika
– 15%
0 – ni priložil tehničnih podatkov vozil
3 – vozila so starejša od 3 let
5 – vozila so mlajša od 3 let
Finančna usposobljenost (bonitete, plačilna sposobnost) – 10%
0 – ni priložil, neprekinjena blokada nad
60 dni
1 – slabe (čista izguba, občasna blokada ŽR, neporavnane obveznosti)
3 – dobre (pokazatelji so pozitivni, približno enaki povprečju panoge, plačilno
sposoben)
5 – zelo dobre (pokazatelji so pozitivni,
boljši od povprečja).
Maksimalno skupno število točk je 500,
maksimalna ocena za posamezno merilo je
5 točk. Ponudnik, ki zbere višje število točk
je najugodnejši ponudnik.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na oddelku za družbene dejavnosti Občine Laško, tel. 73-38-720 med 7. in 9. uro, do
19. 8. 2003.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 7. 2003.
Občina Laško
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Št. 640-00-01/03
Ob-97934
1. Naročnik: Občina Braslovče.
2. Naslov naročnika: Braslovče 29,
3314 Braslovče.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: prevoz šolskih
otrok v Občini Braslovče za šolsko
2003/2004, št. 1A/2.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja po sklopih, za vse sklope.
5. Kraj izvedbe: Občina Braslovče.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2003
do 30. 6. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Braslovče, Renata Marolt.
(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: 6.000 SIT, nakazilo na
transakcijski račun Občine Braslovče št.
01351-0100004434, s pripisom za razpisno dokumentacijo - prevozi otrok.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 8. 2003, do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Braslovče 29, 3314
Braslovče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 8. 2003, ob 12. uri, prostorih
Občine Braslovče.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 30
dneh od uradnega prejema računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložiti morajo pravni akt o skupni izvedbi naročila z
natančno opredelitvijo odgovornosti posamzenih izvajalcev za izvedbo naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: je.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: vsi veljavni zakoni, predpisi in upravne
odločbe, ki veljajo za izvajanje te storitve.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ja.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 9. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 20. 8.2003.
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17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 70 točk
– tehnična usposobljenost vozil: 20 točk
– reference ponudnika: 10 točk
Merila so podrobno opisana v razpisni
dokumentaciji .
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 7. 2003.
Občina Braslovče
Št. 403-07-01/03-10
Ob-97936
1. Naročnik: Občina Ljubno.
2. Naslov naročnika: Občina Ljubno,
tel. 03/839-17-70, faks 03/584-14-15.
3. Vrsta in opis storitev: prevozi osnovnošolskih otrok v Občini Ljubno. Podrobnejši opis storitev (po relacijah) se nahaja
v razpisni dokumentaciji.
4. Če je predvidena oddaja delov/in sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali vse skupaj: ponudnik lahko ponudi ponudbo za en
sklop, več sklopov ali vse skupaj, naročnik pa
si pridržuje pravico izbrati ponudnika samo za
en sklop, več sklopov ali vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Ljubno.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudba se bo
sklenila za obdobje od 1. 9. 2003 do 31. 8.
2007.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo se lahko dvigne v tajništvu Občine Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji; kontaktna oseba za dodatne
informacije
Franjo
Naraločnik,
tel.
03/839-17-70.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 11.7. 2003
do 7. 8. 2003 vsak delovni dan v času
uradnih ur.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanskim nalogom na transakcijski račun številka:
01000-0100019014 s pripisom “Za razpisno dokumentacijo- šolski prevozi“.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 8. 2003 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ljubno, Cesta v Rastke
12, 3333 Ljubno ob Savinji, z označbo na
kuverti “Ne odpiraj – ponudba – šolski prevozi“, številko objave javnega razpisa, na
hrbtni strani pa mora biti označen naslov
pošiljatelja.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 8. 2003 ob 14. uri v sejni sobi
Občine Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333
Ljubno ob Savinji.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo po opravljenem delu v zakonskem roku.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, ko je
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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: po določbah razpisne
dokumentacije.
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: navedeni v razpisni dokumentaciji v
skladu z zakonom.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 8. 2003; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 31. 8. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja končna cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Občina Ljubno

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. 51
Ob-97811
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg. 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 02/449-20-00,
faks 02/449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
– 1.307.000l neosvinčen bencin 95
okt. in 98 okt. ter
– 1.441.000l plinsko olje D2.
(b) Kraj dobave: za vozila po poštnih
enot v RS.
(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: začetek
1. 11. 2003, zaključek 31. 10. 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
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dodatne informacije: Pošta Slovenije, d.o.o.,
sektor za finančne zadeve – nabavna služba.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025 sklic 00 0000-17.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 4. 8. 2003.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Pošta Slovenije, d.o.o. Slomškov
trg 10, Maribor, nabavna služba.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 30
dneh po prejemu računa.
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: poleg splošnih pogojev po 41.
do 43. člena Zakona o javnih naročilih mora
ponudnik ponujati brezgotovinsko plačilo.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 6. 10. 2003.
12. Merila za ocenitev ponudb: cena in
oddaljenost od poštne enote.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 45,
Ob-93861.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor

ZJN-13.G
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za gradnjo po
omejenem postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
gradnjo po omejenem postopku
Št. 351-06-26/2003
Ob-97833
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
RS.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih služb
Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana,
tel. 01/478-18-00, faks 01/478-18-78.
3. (a) Opis in obseg gradnje: stalne
izvedbe gradenj malih vrednosti za obdobje od 1. 10. 2003 do 30. 9. 2006
na objektih, s katerimi upravlja Servis
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skupnih služb Vlade RS, na različnih lokacijah po Sloveniji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– sklop A: vsa gradbeno obrtniška in instalacijska dela:
1. gradbena dela (rušitvena dela, zidarska dela...),
2. slikopleskarska dela,
3. keramičarska dela, polaganje naravnega kamna, terazzo,
4. mizarska dela (predvsem stavbno pohištvo) in steklarska dela,
5. montažne predelne stene in viseči
stropovi,
6. podopolagarska dela (parket, tekstilni tlaki, PVC),
7. krovska dela,
8. kleparska dela,
9. strojne instalacije (vodovod, ogrevanje in prezračevanje),
10. elektro instalacije (jaki in šibki tok);
– sklop B: strojne inštalacije (vodovod,
ogrevanje in prezračevanje);
– sklop C: elektroinštalacije (jaki in šibki
tok).
(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projektov: /
4. Kraj izvedbe: različne lokacije po Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: priznanje usposobljenosti od 1. 10. 2003 do 30. 9. 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 25/a, 1000
Ljubljana – Sektor za javna naročila.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9.
do 11. ure, do poteka roka za oddajo prijav-ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa
01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7201001-842302003.
8. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 7. 8. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana – glavna pisarna.
9. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: garancija za resnost ponudbe, garancija za
odpravo napak v garancijskem roku.
10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
11. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ostali pogoji so podrobneje podani v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 7. 8. 2003 do 9. ure.

14. Merila za ocenitev ponudb: reference – do 39 točk, daljši garancijski rok – do
4,8 točke.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: pisna vprašanja na naslov naročnika.
16. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
17. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Servis skupnih služb Vlade RS

ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za storitve po
omejenem postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku
Št. 27/03
Ob-97722
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
1000 Ljubljana, tel. 01/588-97-12, faks št.
01/588-97-09.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: organiziranje letalskih prevozov (priloga 1 A-3) in namestitvenih aranžmajev v tujini (priloga 1
B-17).
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: kandidat lahko poda svojo prijavo za vsak posamezen sklop posebej ali za oba sklopa skupaj.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: usposobljenost
se bo priznala za dobo 3 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o, Verovškova
70, Odsek za javna naročila, 2. nadstropje,
soba 214. Dodatne informacije se dobijo
samo na pisno zahtevo po faksu številka
01/588-97-09 ali elektronski pošti: urska.mehle@energetika-lj.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT; znesek vključuje 20% DDV. Znesek se nakaže na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana št. 02924-0253764022 pri Novi
ljubljanski banki, d.d. Ljubljana, s sklicem
na št. 700-27-03. Vplačilo je možno tudi na
blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
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9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: prijavo je mogoče predložiti najkasneje do 4. avgusta 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: prijavo je možno poslati po pošti
na naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p. p. 2374,
1001 Ljubljana ali jo predložiti osebno na
naslovu: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, pritličje, vložišče. Kuverte morajo biti opremljene tako kot je navedeno v navodilih ponudnikom za izdelavo prijave.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: niso zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo v roku najmanj 30 dni od datuma uradno
evidentiranega prejema posameznega računa v vložišču Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): 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: finančno stanje, dostopnost in odzivni čas, za sklop 2: licenca za

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. 12/2003
Ob-97646
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 14. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: TV oddajnik in pripadajoča oprema
za OC Trdinov vrh – 2 kosa.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomska cena 55%, izkoristek oddajnika 20%, cena košarice rezervnih delov 15%, preseganje 24-mesečne garancije 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: IMP Telekom d.d., Vojkova 58, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 27,967.260
SIT DDP RTV Slovenija.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 23,575.050 SIT, 22,525.200 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: glede na možnost spremembe ob-

Št.

opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj, za sklop 1:
IATA - mednarodna registracija, izjava kandidata, rok plačila.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: druga faza postopka se bo izvajala po
priznanju usposobljenosti, naročnik bo izbiral ustrezne ponudbe postopno v skladu s
svojimi dejanskimi potrebami, seznam usposobljenih kandidatov bo naročnik posredoval kandidatom najkasneje do 1. 9. 2003.
16. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: /
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

sega naročila iz razpisne dokumentacije se
je naročnik odločil za dodatni nakup.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 7. 2003.
Radiotelevizija Slovenija, javni
zavod
Št. 1
Ob-97648
1. Naročnik: Centralna čistilna naprava
Domžale-Kamnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: Študljanska 91,
1230 Domžale, tel. 01/724-65-00, faks
01/722-04-90.
3. Datum izbire: 10. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava postrojenja za sočasno proizvodnjo električne in toplotne energije;
plinski motor-agregat, en komplet.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: tehnična ustreznost in kvaliteta, ponudbena cena in plačilni pogoji,
garancija in pogarancijski servis, dobavni
rok, reference. Izbrani ponudnik je dosegel višje število točk z nižjo ceno (motor
manjše in ustreznejše moči), ugodnejšim
garancijskim in pogarancijskim servisom,
enako število točk sta dobila ponudnika za
dobavni rok, nekaj točk več je dobil neizbrani ponudnik pri referencah in tehnični
ustreznosti in kvaliteti, predvsem zaradi boljšega električnega izkoristka plinskega
motorja-agregata.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: INEA d.o.o., Stegne
11, 1117 Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost: 48,664.644 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: popis stroškov opreme in storitev je narejen po tehničnih sklopih in ne po podizvajalcih.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 69,588.000 SIT, 48,664.644 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: Izbrani ponudnik je ponudil plinski
motor agregat podjetja Schmit Enertec proizvajalca Mercedes-Benz.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 7. 2003.
Centralna čistilna naprava
Domžale-Kamnik d.o.o.
Št. 54
Ob-97685
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 02/449-02-305, telefaks 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 3. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: postavitev varnega sistemskega prostora za naprave informacijske in komunikacijske tehnologije z vso podporno
tehnično infrastrukturo – varni sistemski prostor za poštni-logistični center v
Mariboru.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena na
pogajanjih.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Pronet d.o.o., Medvedova 13, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 63,182.063 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 70,859.649,70 SIT, 63,182.063 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. 7. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 55
Ob-97686
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 02/449-02-305, telefaks 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 3. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
postavitev varnega sistemskega prostora
za naprave informacijske in komunikacijske tehnologije z vso podporno tehnično
infrastrukturo – varni sistemski prostor v
informacijskem centru Sektorja za informatiko, Slomškov trg 10 Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena na
pogajanjih.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Pronet d.o.o., Medvedova 13, 2000 Maribor.
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7. Pogodbena vrednost: 108,753.053,10
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 111,784.245,90 SIT, 108,753.053,10
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. 7. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 71197/03 1373/03
Ob-97696
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1502 Ljubljana, telefaks 251-45-84.
3. Datum izbire: 6. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nadgradnja HP računalniške opreme dveh Unix strežnikov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: objektivni razlogi, zaradi katerih je prvotni dobavitelj opreme edini, ki
lahko izpolni naročilo za nadgradnjo.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Hermes Plus d.d.,
Šlandrova 2, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 30,373.550
SIT z upoštevanim 20% DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: to naročilo je bilo izvedeno po postopku
s pogajanji brez predhodne objave na podlagi
določbe prvega odstavka 84. člena ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 6. 2003.
Ministrstvo za finance
Št. 471/03
Ob-97698
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
faks 01/522-27-64, tel. 01/522-22-71.
3. Datum izbire: 28. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup respiratorjev za potrebe Kliničnega centra Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena – 100%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Medicotehna,d.o.o.,
Zadobrovška 42a, 1260 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
52,768.795,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 60,250.927,54 SIT z DDV;
52,768.795,40 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: 3. 7. 2003.
Klinični center Ljubljana
Št. 01/03
Ob-97718
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: Savska cesta 34,
1230 Domžale, tel. 01/729-54-40.
3. Datum izbire: 11. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nabava vodomerov, Domžale.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, število proizvajalcev,
dobavni rok, garancijska doba, števni mehanizem.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: CMC EKOCON d.o.o.,
Tbilisijska 81, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 108,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 42.844 SIT/vodomer, 8.065
SIT/vodomer.
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. 7. 2003.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
Ob-97720
1. Naročnik: Energetika Celje, j.p.,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Energetika Celje,
j.p., d.o.o.
3. Datum izbire: (javno odpiranje ponudb je bilo 30. 5. 2003).
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nabava ekstra lahkega kurilnega olja
(sukcesivna dobava).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis je prispela
samo ena pravilna ponudba.
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: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil razveljavljen.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 7. 2003.
Energetika Celje, j.p., d.o.o.

Št. 12-01/03
Ob-97726
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski center.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana.
3. Datum izbire: 26. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup namizne in mrežne računalniške opreme za Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije; lokacije naročnika v RS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral najugodnešega ponudnika z najnižjo oceno po formuli:
Ocena je cena /(1 + vsota vseh meril
v %), kjer so merila:
– plačilni rok: 0–0.9%;
Dodatna merila za specifikaciji 6 in 7:
– ponujanje izobraževanja (0–5%),
– strokovnjaki s področja varnosti (0–3%).
Cena v formuli je cena posameznega
sklopa (specifikacije) opreme v ponudbi.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– specifikacija 1 (osebni računalniki in
ekrani) in specifikacija 2 (ekrani): Oria Computers, d.o.o, Polje 4, 1410 Zagorje,
– specifikacija 3 (prenosni računalniki):
FMC, d.o.o., Tržaška 330, 1000 Ljubljana,
– specifikacija 4 (matrični tiskalniki): Unistar LC, d.o.o., Kotnikova 32, 1000 Ljubljana,
– specifikacija 5 (laserski tiskalniki in dodatna oprema): ITS Intertrade Sistemi,
d.o.o., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana,
– specifikacija 6 (mrežna oprema za migracijo OE na ethernet) in specifikacija 7
(mrežna oprema za migracijo centrale in izpostav na ADSL): NIL Podatkovne komunikacije,
d.o.o., Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– specifikacija 1: 16,500.000 SIT z DDV,
– specifikacija 2: 10,476.000 SIT z DDV,
– specifikacija 3: 21,950.400 SIT z DDV,
– specifikacija 4: 1,466.727,92 SIT z
DDV,
– specifikacija 5: 32,849.124 SIT z DDV,
– specifikacija 6: 4,077.307,50 SIT z
DDV,
– specifikacija 7: 22,282.407,50 SIT z
DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– specifikacija 1: 10;
– specifikacija 2: 13;
– specifikacija 3: 11;
– specifikacija 4: 4;
– specifikacija 5: 5;
– specifikacija 6: 3;
– specifikacija 7: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– specifikacija 1 (v SIT z DDV):
23,768.601,60, 16,500.000;
– specifikacija 2 (v SIT z DDV):
14,596.632, 10,476.000;
– specifikacija 3 (v SIT z DDV):
26,228.596,80, 21,022.560;
– specifikacija 4 (v SIT z DDV):
1,685.424, 1,466.727,92;
– specifikacija 5 (v SIT z DDV):
42,611.292, 32,849.124;
– specifikacija 6 (v SIT z DDV):
5,709.048, 4,118.492,40;
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Št.

– specifikacija 7 (v SIT z DDV):
30,885.912, 22,507.483,08.
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. 7. 2003.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije,
Področna enota Informacijski center

9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
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: 4. 7. 2003.
Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod

Št. 1.7.3202
Ob-97738
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana, tel. 01/29-14-403, faks
01/29-14-833.
3. Datum izbire: 16. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga in kraj dobave:
– sklop A – 130 m3 smrekovih podnic,
dolž. 3 m, širina 18-36 cm, deb. 48 mm,
– sklop B – 425 m3 borovih podnic,
dolž. 3 m, širina 18-36 cm, deb. 50 mm.
Dobava v skladišča po dispoziciji kupca.
5. Merila za dodelitev naročila: cena
95 točk in plačilni rok 5 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Merkur d.d., Cesta na
Okroglo 7, 4202 Naklo.
7. Pogodbena vrednost: 27,577.500
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– 2 za sklop A,
– 2 za sklop B.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop A - 39.800 SIT/m3; 38.000
SIT/m3,
– sklop B - 43.900 SIT/m3; 42.450
SIT/m3.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 7. 2003.
Slovenske železnice d.d.

Št. 09/2003
Ob-97744
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 28. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pretvorniki in oddajniki manjših moči - 27 kosov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomska cena - 65%, cena košarice rezervnih delov - 15%, preseganje 24-mesečne garancije - 10%, dostopnost do podsklopov - 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo ni bilo dodeljeno, ker je prispela samo ena pravilna ponudba.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2 ponudbi.
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: 4. 7. 2003.
Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod

Št. 16/2003
Ob-97742
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 30. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: FM oddajniki za oddajanje radijskih
programov - 6 kosov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomska cena - 65%, največja višina - 16%, izkoristek oddajnika 8%, preseganje 24-mesečne garancije 6%, odobreni odstotek popusta na cenik
rezervnih delov - 5%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo ni bilo dodeljeno, ker je prispela samo ena ponudba.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

Št. 20/2003
Ob-97745
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 22. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup in inštalacija strežnikov in diskovnega polja za realizacijo multimedijskega internetnega portala.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila s pogajanji
v skladu s 3. točko 1. odstavka 20 člena
ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Select Technology
d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 15,848.040
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 38,202.227,51 SIT - 15,848.040 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je izvedel postopek s po-
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gajanji, ker je v odprtem postopku prejel
samo eno ponudbo.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod
Št. 10/2003
Ob-97746
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 16. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: TV oddajnika in pripadajoča oprema
za OC Plešivec - 2 kosa; sklop A: TV
UHF oddajnik moči 10 kW, sklop B: TV
VHF oddajnik moči 2 kW.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomska cena 55%, izkoristek oddajnika 20%, cena košarice rezervnih delov 15%, preseganje 24-mesečne garancije 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: IMP Telekom d.d., Vojkova 58, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 63,953.772
SIT DDP RTV Slovenija (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sklop A: 39,846.950 SIT 37,940.050 SIT; sklop B: 16,816.300 SIT
- 16,008.900 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod
Št. 11/2003
Ob-97747
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 13. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: TV oddajnik in pripadajoča oprema
za OC Krvavec - 1 kos.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomska cena 55%, izkoristek
oddajnika 20%, cena košarice rezervnih delov
15%, preseganje 24-mesečne garancije 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: IMP Telekom d.d., Vojkova 58, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 30,953.220
SIT DDP RTV Slovenija (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 26,701.865 SIT - 25,794.350 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod
Št. 01/2003
Ob-97777
1. Naročnik: Bolnišnica za zdravljenje in
rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in
podaljšano splošno-bolnišnično nego Sežana.
2. Naslov naročnika: Cankarjeva 4,
6210 Sežana, tel. 05/70-74-000, faks
05/73-41-302.
3. Datum izbire: 17. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
medicinsko blago, s skupinami – sklopi:
03. zdravila,
04. medicinski potrošni material,
05. laboratorijski potrošni material.
Kraj dobave: fco. skladišče Bolnišnice
Sežana, Cankarjeva 4, Sežana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena na
enoto - artikel.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
za sklop 03. zdravila:
– Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana (197 art.);
– Gopharm d.d., Cesta 25. junija 10,
5000 Nova Gorica (97 art.);
za sklop 04. medicinski potrošni material:
– Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana (19 art.);
– Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, Ljubljana (27 art.);
– Gopharm d.d., Cesta 25. junija 10,
5000 Nova Gorica (7 art.);
– Combic d.o.o., Podnanos 70, 5272
Podnanos (24 art.);
– Profamakon International d.o.o., Preradovičeva ulica 20a, 2000 Maribor (43
art.);
– Dentacom d.o.o., Efenkova c. 61,
3320 Velenje (19 art.);
za sklop 05. laboratorijski potrošni material:
– Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana (25 art.);
– Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana (19 art.);
– Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor (23 art.);
– AMS Meding d.o.o., Ljubljanska cesta 6a, 3230 Šentjur (4 art.);
– DPC Analitical d.o.o., Gornjesavska
cesta 54, 4000 Kranj (14 art.);
– Dipros d.o.o., Gornjesavska cesta 54,
4000 Kranj (15 art.).
7. Pogodbena vrednost: 51,554.799
SIT, od tega:
– za sklop blaga 03. zdravila:
29,212.512 SIT;
– za sklop blaga 04. medicinski potrošni material: 13,384.823,10 SIT,
– za sklop 05. laboratorijski potrošni material: 8,957.464,90 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– 3 ponudbe za sklop blaga 03. zdravila,
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– 8 ponudb za sklop blaga 04. medicinski potrošni material,
– 4 ponudbe za sklop blaga 05. laboratorijski potrošni material.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ponudbe za posamezne sklope blaga
medsebojno niso primerljive, ker ponudniki
ponujajo različno količino artiklov in gre za
izbor artiklov po najnižjih cenah. Ponudbe
so primerljive le po ponujenih artiklih.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 41 z dne 5. 5. 2003,
Ob-93095.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Bolnišnica Sežana
Št. 02/2003
Ob-97778
1. Naročnik: Bolnišnica za zdravljenje in
rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in
podaljšano splošno-bolnišnično nego Sežana.
2. Naslov naročnika: Cankarjeva 4,
6210 Sežana.
3. Datum izbire: 16. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 01. živila, s podskupinami: 01.01. splošno prehrambeno blago, 01.02. sadje in
zelenjava, 01.03. meso in mesni izdelki,
01.04. mleko in mlečni izdelki, 01.05. kruh
in pecivo; kraj dobave je fco. skladišče Bolnišnice Sežana, Cankarjeva 4, Sežana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja vrednost ponudbe
za posamezno podskupino blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana – 01.01.
splošno prehrambeno blago ter 01.02. sadje in zelenjava;
– MIP d.d., Nova Gorica, Panovška cesta 1, 5000 Nova Gorica, 01.03. meso in
mesni izdelki – govedina in svinjina;
– Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10,
2250 Ptuj, 01.03. meso in mesni izdelki (*) – perutnina;
– Brumec - Ručigaj d.o.o., Testenova
55, 1234 Mengeš, 01.03. meso in mesni
izdelki (*) ribe in ribje meso;
– Mlekarne Celeia d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče, 01.04. mleko in mlečni izdelki;
– Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška
14, 5270 Ajdovščina, 01.05. kruh in pecivo.
7. Pogodbena vrednost: za 01. živila:
27,335.465 SIT, od tega:
01.01. splošno prehrambeno blago:
6,536.122,36 SIT;
01.02. sadje in zelenjava: 4,799.850
SIT;
01.03. meso in mesni izdelki: 11,909.029
SIT, od tega:
– govedina in svinjina: 9,137.769,50 SIT;
– perutnina: 2,162.630,40 SIT;
– ribe in ribje meso: 608.630,75 SIT;
01.04. mleko in mlečni izdelki:
3,096.334,27 SIT;
01.05. kruh in pecivo: 994.130 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 11, od tega
za podsklope:
01.01. splošno prehrambeno blago: 1,
01.02. sadje in zelenjava: 2,
01.03. meso in mesni izdelki: 5,
01.04. mleko in mlečni izdelki: 2,
01.05. kruh in pecivo: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
01.01. splošno prehrambeno blago:
6,536.122,36 SIT,
01.02. sadje in zelenjava: 4,947.995
SIT, 4,799.850 SIT;
01.03. meso in mesni izdelki:
– govedina in svinjina: 10,395.953 SIT,
9,137.769,50 SIT;
– perutnina:
2,499.464,10
SIT,
2,162.630,40 SIT;
– ribe in ribje meso: 957.366,25 SIT,
608.630,75 SIT;
01.04. mleko in mlečni izdelki:
3,619.268,92 SIT, 3,096.344,27 SIT;
01.05. kruh in pecivo: 994.130 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 41 z dne 5. 5. 2003,
Ob-93096.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 7. 2003.
Bolnišnica Sežana
Št. 02/2002
Ob-97783
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice.
3. Datum izbire: 2. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava medicinskih pripomočkov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– skupina D: sredstva za higieno in dezinfekcijo, podskupina 2: sredstvo za dezinfekcijo rok, sluznic in operacijskega polja, na alkoholni podlagi: Kemofarmacija
d.d., Cesta na Brdo 100, 1001 Ljubljana,
– skupina R: enteralna prehrana, sonde
in sistemi za hranjenje, podskupina 1: enteralna prehrana: Medias International d.o.o.,
Leskoškova c. 90, 1001 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina D: sredstva za higieno in dezinfekcijo, podskupina 2: sredstvo za dezinfekcijo rok, sluznic in operacijskega polja, na alkoholni podlagi: 6,780.869 SIT,
– skupina R: enteralna prehrana, sonde
in sistemi za hranjenje, podskupina 1: enteralna prehrana: 3,975.595 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina D: sredstva za higieno in dezinfekcijo, podskupina 2: sredstvo za dezinfekcijo rok, sluznic in operacijskega polja, na alkoholni podlagi: 5,
– skupina R: enteralna prehrana, sonde
in sistemi za hranjenje, podskupina 1: enteralna prehrana: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
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– skupina D: sredstva za higieno in dezinfekcijo, podskupina 2: sredstvo za dezinfekcijo rok, sluznic in operacijskega polja, na alkoholni podlagi: 10,364.223,33
SIT, 6,780.869 SIT,
– skupina R: enteralna prehrana, sonde
in sistemi za hranjenje, podskupina 1: enteralna prehrana: 14,399.125,18 SIT,
3,975.595 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
78 z dne 5. 10. 2001, Ob-55963.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 68, z dne 17. 8. 2001,
Ob-55711.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 7. 2003.
Splošna bolnišnica Jesenice
Št. 13-2123/03
Ob-97787
1. Naročnik: Vrtec Semedela.
2. Naslov naročnika: Nova ulica 2/b,
6000 Koper-Capodistria.
3. Datum izbire: 11. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila – po skupinah:
– sveže meso in mesni izdelki,
– sveže ribe in sveži ribji izdelki,
– zamrznjene ribe in glavonožci ter zamrznjena zelenjava,
– kruh, pekovski in slaščičarski izdelki,
– mleko in mlečni izdelki,
– zelenjava, sadje in jajca,
– sadni sokovi in sadni nektarji,
– testenine in mlevski izdelki,
– čaji in začimbe,
– riž in žitne kaše,
– ostalo prehrambeno blago.
Kraj dobave je:
– Vrtec Markovec, Pot v gaj 1, Koper vsa živila;
– Vrtec Prisoje, Oljčna pot 63, Koper za skupine živil: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki ter mleko in mlečni izdelki;
– sedež vrtca, Nova ulica 2b, Koper - za
skupine živil: kruh, pekovski in slaščičarski
izdelki, mleko in mlečni izdelki, sveže meso
ter ribe.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena - najnižja vrednost skupine blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sveže meso in mesni izdelki – Mesnica Klepac Zdenko s.p., Jelšane 3c, 6254
Jelšane,
– sveže ribe in sveži ribji izdelki – Delmar d.o.o. Izola, Industrijska cesta 12, 6310
Izola,
– zamrznjene ribe in glavonožci ter zamrznjena zelenjava – Brumec-Ručigaj d.o.o.,
Testenova 55, 1234 Mengeš,
– kruh, pekovski in slaščičarski izdelki –
Mlinotest Kruh Koper d.o.o., Ulica 15. maja 12, 6000 Koper,
– mleko in mlečni izdelki – Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
– zelenjava, sadje in jajca – KZ Agraria
Koper z.o.o., Ulica 15. maja 17, 6000 Koper,
– sadni sokovi, nektarji in napitki – Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina,
– testenine in mlevski izdelki – Žito d.d.,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana,
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– čaji in začimbe – Mercator d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana,
– riž in žitne kaše – Živila Kranj d.d.,
Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo,
– ostalo prehrambeno blago – Živila Kranj
d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo.
7. Pogodbena vrednost:
– sveže meso in mesni izdelki –
13,407.622 SIT,
– sveže ribe in sveži ribji izdelki –
902.720 SIT,
– zamrznjene ribe in glavonožci ter zamrznjena zelenjava – 4,216.418 SIT,
– kruh, pekovski in slaščičarski izdelki –
3,090.100 SIT,
– mleko in mlečni izdelki – 6,997.334
SIT,
– zelenjava, sadje in jajca – 6,196.800
SIT,
– sadni sokovi in sadni nektarji –
1,550.603 SIT,
– testenine in mlevski izdelki – 1,008.120
SIT,
– čaji in začimbe – 623.540,73 SIT,
– riž in žitne kaše – 486.283 SIT,
– ostalo
prehrambeno
blago
–
4,040.729,06 SIT.
V vrednost je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 30 ponudb
od 15 ponudnikov.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sveže meso in mesni izdelki –
13,558.816,50 SIT, 13,407.622 SIT,
– sveže ribe in sveži ribji izdelki –
975.415 SIT, 902.720 SIT,
– zamrznjene ribe in glavonožci ter zamrznjena zelenjava – 4,983.967 SIT,
4,216.418 SIT,
– kruh, pekovski in slaščičarski izdelki –
3,377.200 SIT, 3,090.100 SIT,
– mleko in mlečni izdelki – 8,312.469
SIT, 6,997.334 SIT,
– zelenjava, sadje in jajca – 9,466.191
SIT, 6,196.800 SIT,
– sadni sokovi in sadni nektarji –
1,797.527 SIT, 1,550.603 SIT,
– testenine in mlevski izdelki –
1,562.492 SIT, 1,008.120 SIT,
– čaji in začimbe – 977.185,21 SIT,
623.540,73 SIT,
– riž in žitne kaše – 854.178 SIT,
486.283 SIT,
– ostalo
prehrambeno
blago
–
4,876.886,89 SIT, 4,040.729,06 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 33 z dne 4. 4. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 7. 2003.
Vrtec Semedela
Št. 200/01
Ob-97792
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, faks 07/33-21-095.
3. Datum izbire: 12. 12. 2002.
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4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: tehnični material za popravila in vzdrževanje po skupinah:
– skupina 1: vodoinstalaterski material,
– skupina 2: elektro material,
– skupina 3: pleskarski material,
– skupina 4: gradbeni material,
– skupina 5: mizarski material,
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. vodoinstalaterski material: Merkur
d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo,
2. elektro material: naročilo se ne odda,
ker je bila pridobljena samo ena pravilna
ponudba,
3. pleskarski material: Mavrica d.d.,
Resljeva c. 1, 1000 Ljubljana,
4. gradbeni material: Merkur d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo,
5. mizarski material: naročilo se ne odda, ker je bila pridobljena samo ena pravilna ponudba.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina 1: 5,876.586,94 SIT,
– skupina 2: /
– skupina 3: 1,169.684,40 SIT,
– skupina 4: 393.831 SIT,
– skupina 5: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4 (od tega
ena nepravilna).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina 1: 6,760.863,26 SIT,
5,876.586,94 SIT,
– skupina 2: /
– skupina 3: 1,564.218,25 SIT,
1,169.684,40 SIT,
– skupina 4: 431.300,76 SIT, 393.831
SIT,
– skupina 5: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: 4. 7. 2003.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 16/26-02
Ob-97793
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, faks 07/33-21-095.
3. Datum izbire: 10. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: potrošni material iz plastike po sklopih: sklop 1: vrečke za komunalne odpadke
(črne); sklop 2: vrečke za infektivne odpadke in citostatike (rumene in rdeče); sklop 3:
vrečke za umazano perilo (modre in bele);
sklop 4: vrečke večnamenske (prozorne-brezbarvne); sklop 5: plastični kozarci in
predpasniki; Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
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– sklop 1: Sava trade, Trgovina in storitve
d.d., Cesta v mestni log 90, 1000 Ljubljana,
– sklop 2: Sava trade, Trgovina in storitve
d.d., Cesta v mestni log 90, 1000 Ljubljana,
– sklop 3: Vafra Commerce d.o.o., Griže
125, 3302 Griže,
– sklop 4: Sava trade, Trgovina in storitve
d.d., Cesta v mestni log 90, 1000 Ljubljana,
– sklop 5: naročilo se ne odda, ker je
bila pridobljena samo ena ponudba.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 2,960.520 SIT,
– sklop 2: 886.624 SIT,
– sklop 3: 1,814.137 SIT,
– sklop 4: 1,061.640 SIT,
– sklop 5: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5 (od tega
ena nepravilna).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: 3,539.000 SIT, 2,960.520
SIT,
– sklop 2: 1,112.600 SIT, 886.624 SIT,
– sklop 3: 2,135.900 SIT, 1,814.137 SIT,
– sklop 4: 1,682.000 SIT, 1,061.640
SIT,
– sklop 5: naročilo se ne odda, ker je
bila pridobljena samo ena ponudba.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: 4. 7. 2003.
Splošna bolnišnica
Novo mesto
Št. 200/01
Ob-97794
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, faks 07/33-21-095.
3. Datum izbire: 23. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: tehnični material za popravila in vzdrževanje po skupinah:
– skupina 2: elektro material,
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– skupina 2: elektro material: STP d.o.o.,
Črmošnjice 5b, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina 2: 7,296.844,02 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina 2: 7,966.946,05 SIT,
7,296.844,02 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: 4. 7. 2003.
Splošna bolnišnica
Novo mesto
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Št. 202/01
Ob-97795
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, faks 07/33-21-095.
3. Datum izbire: 28. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pralna in čistilna sredstva po skupinah: skupina 1: pralna sredstva z dozirno
tehniko za pralnico; skupina 2: čistilna sredstva; skupina 3: čistilni pripomočki; Splošna
bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– skupina 1: Ecolab d.o.o., Vajngerlova 4, 2001 Maribor,
– skupina 2: Ecolab, d.o.o., Vajngerlova 4, 2001 Maribor,
– skupina 3: Ivec d.o.o., Ul. Heroja Šaranoviča 38, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina 1: 7,556.073 SIT,
– skupina 2: 5,044.798,40 SIT,
– skupina 3: 293.313,97 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina 1: 8,165.080 SIT, 7,556.073
SIT,
– skupina 2: 5,958.326,41 SIT,
5,044.798,40 SIT,
– skupina 3: 544.825 SIT, 293.313,97
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: 4. 7. 2003.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 260/01
Ob-97796
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, faks 07/33-21-095.
3. Datum izbire: 17. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: lekarniški potrošni material po skupinah:
– skupina 2: RTG filmi;
– skupina 3: sterilno operacijsko perilo:
3.1. perilo operacijsko univerzalno,
3.2. perilo operacijsko za osebno zaščito,
3.3. incizijske folije in zbiralne vrečke za
tekočine,
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– skupina 2: RTG filmi: Emporio Medical
d.o.o., Prešernova 5, 1000 Ljubljana in Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
– skupina 3: sterilno operacijsko perilo:
3.1. perilo operacijsko univerzalno: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,

3.2. perilo operacijsko za osebno zaščito: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
3.3. incizijske folije in zbiralne vrečke za
tekočine: Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina 2: 10,849.523 SIT in
5,640.800,30 SIT,
– skupina 3:
3.1.: 10,876.968,70 SIT,
3.2.: 5,562.380 SIT,
3.3.: 1,098.178,30 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina 2: 21,631.348,50 SIT,
16,490.323,30 SIT,
– skupina 3: 3.1.: 15,782.901 SIT,
1,876.968,70 SIT,
3.2.: 7,329.604,40 SIT, 5,562.380 SIT,
3.3.: 1,273.410 SIT, 1,098.178,30 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: 4. 7. 2003.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 16/29-02
Ob-97797
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, faks 07/33-21-095.
3. Datum izbire: 4. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: mobilni modularni aparat za operacijo sive mrene, steklovine in mrežnice z
osnovnim priborom, 1 kos; Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena: 60 točk, tekoči stroški
osnovnega pribora za 1000 operacij sive
mrene: 30 točk, garancijska doba: 10 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Iris, Mednarodna trgovina
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 25,526.800
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3 (od tega 1
nepravilna).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 31,150.200 SIT, 25,526.800 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: 4. 7. 2003.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Ob-97798
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbovlje p.o.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta 9,
1420 Trbovlje, tel. 03/565-25-00, faks
03/562-61-22.
3. Datum izbire: 28. 5. 2003 in 26. 6.
2003.
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4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: laboratorijski material, fco Splošna bolnišnica Trbovlje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja vrednost skupine ob
upoštevanju 19. in 20. člena navodil kandidatom za izdelavo ponudb.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno:
1.skupina: testni trakovi za delo na urinskem aparatu Miditron Junior firme Roche:
Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
1001 Ljubljana,
2. skupina: reagenti za hematološke števce firme Coulter (Model MAX M in ONYX):
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
3. skupina: reagenti za določanje elektrolitov firme AVL Roche (Model 983-S in
988-3): Adriamed d.o.o. Ljubljana, Parmova
53, 1000 Ljubljana,
4. skupina: Reagenti za plinski analizator – AVL Roche (Model Compact 3): Adriamed d.o.o. Ljubljana, Parmova 53, 1000
Ljubljana,
5. skupina: reagenti za plinski analizator
– Rapidlab 348 firme Bayer: AMS Meding
d.o.o., Ljubljanska cesta 6A, 3230 Šentjur,
6. skupina: reagenti za delo na elektroforeznem sistemu firme Helena Laboratories –
Cliniscan II: AMS Meding d.o.o., Ljubljanska
cesta 6A, 3230 Šentjur,
7. Ni predmet zbiranja ponudb, ker v I.
fazi nismo prejeli dveh prijav.
8. skupina: reagenti za aplikacijo na aparatu Turbitimer firme Behring: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1001 Ljubljana,
9. skupina: reagenti za aplikacijo na aparatu Sysmex firme Behring (Model CA-500):
Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100,
1001 Ljubljana,
10. skupina: reagenti za aplikacijo na apratu IMX in AXYM firme Abbott: Kemofarmacija
d.d., Cesta na Brdo 100, 1001 Ljubljana,
11. skupina: reagenti za aplikacijo na glukoznem analizatorju firme Beckman: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1001
Ljubljana,
12. skupina: reagenti, standardi, kalibratorji, kontrole za aplikacijo na aparatu Hitachi
911 – firme Roche: Adriamed d.o.o. Ljubljana, Parmova 53, 1000 Ljubljana,
13. skupina: hitri testi za določanje drog
v urinu: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana,
14. skupina: Reagenti za aplikacijo na
aparatu Elecsys 1010 firme Roche: Adriamed d.o.o. Ljubljana, Parmova 53, 1000
Ljubljana,
15. skupina: elektrode: izbira se ni opravila, ker ni bilo dveh popolnih ponudb.
7. Pogodbena vrednost: (za obdobje 6
mesecev):
1. skupina: testni trakovi za delo na urinskem aparatu Miditron Junior firme Roche:519.999,24 SIT,
2. skupina: reagenti za hematološke števce firme Coulter (Model MAX M in ONYX:
1,778.970,24 SIT,
3. skupina: reagenti za določanje elektrolitov firme AVL Roche (Model 983-S in
988-3): 816.637,68 SIT,
4. skupina: reagenti za plinski analizator
– AVL Roche (Model Compact 3):
367,842.91 SIT,
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5. skupina: reagenti za plinski analizator
– Rapidlab 348 firme BAYER: 738.510 SIT,
6. skupina: reagenti za delo na elektroforeznem sistemu firme Helena Laboratories –
Cliniscan II: 533.490,06 SIT,
7. Ni predmet zbiranja ponudb, ker v I.
fazi nismo prejeli dveh prijav.
8. skupina: reagenti za aplikacijo na aparatu Turbitimer firme Behring: 1,278.237,43 SIT,
9. skupina: reagenti za aplikacijo na aparatu Sysmex firme Behring (Model CA-500):
686.200,42 SIT,
10. skupina: reagenti za aplikacijo na apratu IMX in AXYM firme Abbott: 5,302.653 SIT,
11. skupina: reagenti za aplikacijo na glukoznem analizatorju firme Beckman:
341.042,40 SIT,
12. skupina: reagenti, standardi, kalibratorji, kontrole za aplikacijo na aparatu Hitachi
911 – firme Roche: 7,783.495,79 SIT,
13. skupina: hitri testi za določanje drog
v urinu: 131.910 SIT,
14. skupina: reagenti za aplikacijo na
aparatu Elecsys 1010 firme Roche:
4,724.616,39 SIT,
15. skupina: elektrode: Izbira se ni opravila, ker ni bilo dveh popolnih ponudb.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. skupina: testni trakovi za delo na urinskem aparatu Miditron Junior firme Roche: 3,
2. skupina: reagenti za hematološke števce firme Coulter (Model MAX M in ONYX: 4,
3. skupina: reagenti za določanje elektrolitov firme AVL Roche (Model 983-S in
988-3): 1,
4. skupina: reagenti za plinski analizator
– AVL Roche (Model Compact 3): 1,
5. skupina: reagenti za plinski analizator
– Rapidlab 348 firme BAYER: 1,
6. skupina: Reagenti za delo na elektroforeznem sistemu firme Helena Laboratories
– Cliniscan II: 2,
7. ni predmet zbiranja ponudb, ker v I.
fazi nismo prejeli dveh prijav.
8. skupina: reagenti za aplikacijo na aparatu Turbitimer firme Behring: 3,
9. skupina: reagenti za aplikacijo na aparatu Sysmex firme Behring (Model
CA-500):3,
10. skupina: reagenti za aplikacijo na
apratu IMX in AXYM firme Abbott: 2,
11. skupina: reagenti za aplikacijo na glukoznem analizatorju firme Beckman: 4,
12. skupina: reagenti, standardi, kalibratorji, kontrole za aplikacijo na aparatu Hitachi
911 – firme Roche: 1,
13. skupina: hitri testi za določanje drog
v urinu: 5,
14. skupina: reagenti za aplikacijo na aparatu Elecsys 1010 firme Roche: 1,
15. skupina: elektrode: izbira se ni opravila, ker ni bilo dveh popolnih ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina: testni trakovi za delo na urinskem aparatu Miditron Junior firme Roche:
527.185 SIT, 519.999,24 SIT,
2. skupina: reagenti za hematološke števce firme Coulter (Model MAX M in ONYX:
1,876.348,80 SIT, 1,778.970,24 SIT,
3. skupina: reagenti za določanje elektrolitov firme AVL Roche (Model 983-S in
988-3): 816.637,68 SIT, 816.637,68 SIT,
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4. skupina: reagenti za plinski analizator
– AVL Roche (Model Compact 3):
367.842,91 SIT, 367.842,91 SIT,
5. skupina: reagenti za plinski analizator
– Rapidlab 348 firme Bayer: 738.510 SIT,
738.510 SIT,
6. skupina: reagenti za delo na elektroforeznem sistemu firme Helena Laboratories –
Cliniscan II: 580.812 SIT, 533.490 SIT,
7. ni predmet zbiranja ponudb, ker v I.
fazi nismo prejeli dveh prijav.
8. skupina: reagenti za aplikacijo na aparatu Turbitimer firme Behring: 1,309.548,55
SIT 1,278.237,43 SIT,
9. skupina: reagenti za aplikacijo na aparatu Sysmex firme Behring (Model CA-500):
702.928,33 SIT, 686.200,42 SIT,
10. skupina: reagenti za aplikacijo na apratu IMX in AXYM firme Abbott: 5,317.044,20
SIT, 5,302.653 SIT,
11. skupina: reagenti za aplikacijo na glukoznem analizatorju firme Beckman:
386.352 SIT, 341.042,40 SIT,
12. skupina: reagenti, standardi, kalibratorji, kontrole za aplikacijo na aparatu Hitachi
911 – firme Roche: 7,783.495,79 SIT,
7,783.495,79 SIT,
13. skupina: hitri testi za določanje drog
v urinu: najvišja: 131.910 SIT, 131.910 SIT,
14. skupina: reagenti za aplikacijo na aparatu
Elecsys
1010
firme
Roche:
4,724.616,39 SIT, 4,724.616,39 SIT,
15. skupina: elektrode: izbira se ni opravila, ker ni bilo dveh popolnih ponudb.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za skupine, kjer naročnik pri prvem
zbiranju ponudb ni prejel dveh ponudb, je
postopek ponovil. Ker v ponovljenem postopku tudi ni prejel dveh ponudb, je bilo naročilo oddano edinemu ponudniku.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: 5. 10. 2001,
Ob-55965.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Ob-97799
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbovlje
p.o.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta 9,
1420 Trbovlje, tel. 03/565-25-00, faks
03/562-61-22.
3. Datum izbire: 9. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
medicinski pripomočki, fco Splošna bolnišnica Trbovlje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja vrednost skupine oziroma
podskupine ob ustrezni kvaliteti posameznih
artiklov v njej.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno:
skupina A: obvezilni material – povoji: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
skupina B: material za imobilizacijo: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
skupina C: sanitetni material: razpis se
ponovi, ker ni dveh ustrezni ponudb,
skupina D: oskrba rane:
podskupina D1: medicinski lepilni trakovi: razpis se ponovi, ker ni dveh ustreznih
ponudb,
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podskupina D2: medicinski obliži in ostali
material za nego rane: razpis se ponovi, ker
ni dveh ustreznih ponudb,
podskupina D3: obloge za rane: razpis
se ponovi, ker ni dveh ustreznih ponudb,
skupina E: kirurška zaščita
podskupina E1: plašči in predpasniki: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
podskupina E2: operacijske maske: Dentacom d.o.o., Efenkova cesta 61, 3320 Velenje,
podskupina E3: pokrivala: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1001 Ljubljana,
podskupina E4: zaščita za obuvala: Hibiskus d.o.o., Puhova 10, 1000 Ljubljana,
podskupina E5: kirurške ščetke: Medis
d.o.o., Brnčičeva 1, 1001 Ljubljana,
podskupina E6: vložki za zaščito tal: razpis se ponovi, ker ni dveh ustreznih ponudb,
podskupina E7: zaščitne prevleke in folije: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
skupina F: material za sterilizacijo,
podskupina F1: rokavi za sterilizacijo: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
podskupina F2: vrečke za sterilizacijo:
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
podskupina F3: papir za sterilizacijo:
SAN.KO.M. d.o.o., Ježica 17, 1000 Ljubljana,
podskupina F4: kontrola parne sterilizacije: SAN.KO.M. d.o.o., Ježica 17, 1000
Ljubljana,
podskupina F5: kontrola formaldehidne
sterilizacije: Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana,
podskupina F6: zaščita za inštrumente:
SAN.KO.M. d.o.o., Ježica 17, 1000 Ljubljana,
skupina G: brizge
podskupina G1: brizge luer: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1001 Ljubljana,
podskupina G2: brizge za plinsko analizo
krvi: Promed d.o.o., Leskoškova 9D, 1000
Ljubljana,
podskupina G3: brizge za perfuzor: Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1001 Ljubljana
skupina H: igle,
podskupina H1: igle injekcijske: Hibiskus
d.o.o., Lapuhova 10, 1000 Ljubljana,
podskupina H2: igle punkcijske: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
podskupina H3: ostale igle: Medias International d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000
Ljubljana,
skupina I: intravenske kanile: Johnson&Johnson S.E., Podružnica Ljubljana,
Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana,
skupina J: material respiratorne terapije
podskupina J1: katetri aspiracijski: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1001
Ljubljana,
podskupina J2: terapija s kisikom: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1001
Ljubljana,
podskupina J3: aerosolna terapija: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1001
Ljubljana,
podskupina J4: tubusi endotrahealni:
Gopharm d.d. Nova Gorica, Cesta 15. junija
1D, 5000 Nova Gorica,
podskupina J5: sistemi dihalni: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1001 Ljubljana,
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podskupina J6: respiratorni filtri: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1001
Ljubljana,
skupina K: pripomočki za regionalno/spinalno anestezijo: Medis d.o.o., Brnčičeva 1,
1001 Ljubjana,
skupina L: medicinsko potrošni material:
podskupina L1: sonde: Sanolabor d.d.,
Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
podskupina L2: katetri urinski: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1001
Ljubljana,
podskupina L3: katetri centralno venski: MEDIS d.o.o., Brnčičeva 1, 1001 Ljubljana,
podskupina L4: vrečke urinske: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1001
Ljubljana,
podskupina L5: skalpeli in rezila: Hibiskus d.o.o, Lapuhova 10, 1000 Ljubljana,
podskupina L6: pripomočki za osebno
nego in higieno: razpis se ponovi, ker ni dveh
ustreznih ponudb,
podskupina L7: pripomočki za odpadni/kužni in mikrobiološki material: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
podskupina L8: ostali medicinsko potrošni material: Hibiskus d.o.o,. Lapuhova 10,
1000 Ljubljana,
skupina M: inkontinenčni program
podskupina M1: plenice in podloge: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
podskupina M2: umivalne vrečke in krpice: Merit d.o.o., Šmartinska 130, 1000 Ljubljana,
podskupina M3: vložki higienski/ginekološki: Profarmakon International d.o.o.,Preradičeva ulica 20 A, 2000 Maribor,
podskupina M4: plenice otroške: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
skupina N: rokavice
podskupina N1: rokavice kirurške: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1001
Ljubljana,
podskupina N2: rokavice pregledne nesterilne: Medis d.o.o, Brnčičeva 1, 1001
Ljubljana,
podskupina N3: rokavice pregledne sterilne: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
podskupina N4: rokavice PVC: Profarmakon International d.o.o.,Preradičeva ulica 20 A, 2000 Maribor,
skupina P: higiena in dezinfekcija
podskupina P1: sredstva za umivanje, nego in dezinfekcijo kože: Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1001 Ljubljana,
podskupina P2: sredstva za dezinfekcijo
aparatov in medicinskih-kirurških inštrumentov: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100,
1001 Ljubljana,
podskupina P3: sredstva za dezinfekcijo
in čiščenje površin: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1001 Ljubljana,
skupina R: pripomočki za periferno vensko aplikacijo,
podskupina R1: sistemi in pribor za infuzijo in transfuzijo: Hibiskus d.o.o, Lapuhova
10, 1000 Ljubljana,
podskupina R2: sistemi za infuzijske črpalke: razpis se ponovi, ker ni dveh ustreznih ponudb,
podskupina R3: sistemi za enteralno prehrano: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana

podskupina R4: priključki, podaljški in zamaški: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana
skupina S: material za vakumski odvzem
krvi: razpis se ponovi, ker ni dveh ustrzenih
ponudb
skupina T: šivalni material: Johnson&Johnson S.E., Podružnica Ljubljana, Šmartinska c. 140, 1000 Ljubljana,
skupina X: Rtg filmi in kemikalije: AMS
Meding d.o.o., Ljubljanska cesta 6A, 3230
Šentjur,
7. Pogodbena vrednost:
skupina A: obvezilni material – povoji:
4,703.144,10 SIT,
skupina B: material za imobilizacijo:
1,531.157,90 SIT,
skupina C: sanitetni material: razpis se
ponovi,
skupina D: oskrba rane:
podskupina D1: medicinski lepilni trakovi: razpis se ponovi,
podskupina D2: medicinski obliži in ostali
material za nego rane: razpis se ponovi,
podskupina D3: obloge za rane: razpis
se ponovi,
skupina E: kirurška zaščita
podskupina E1: plašči in predpasniki:
1,169.545,40 SIT,
podskupina E2: operacijske maske:
449.280 SIT,
podskupina E3: pokrivala: 379.456 SIT,
podskupina E4: zaščita za obuvala:
638.060 SIT,
podskupina E5: kirurške ščetke:
629.050 SIT,
podskupina E6: vložki za zaščito tal: razpis se ponovi,
podskupina E7: zaščitne prevleke in folije: 402.215,70 SIT,
skupina F: material za sterilizacijo
podskupina F1: rokavi za sterilizacijo:
357.959 SIT,
podskupina F2: vrečke za sterilizacijo:
222.247 SIT,
podskupina F3: papir za sterilizacijo:
1,108.100 SIT,
podskupina F4: kontrola parne sterilizacije: 898.080 SIT,
podskupina F5: kontrola formaldehidne
sterilizacije: 67.044 SIT,
podskupina F6: zaščita za inštrumente:
59.600 SIT,
skupina G: brizge
podskupina G1: brizge luer: 2,492.179
SIT,
podskupina G2: brizge za plinsko analizo
krvi: 488.208 SIT,
podskupina G3: brizge za perfuzor:
113.460 SIT,
skupina H: igle
podskupina H1: igle injekcijske: 472.470
SIT,
podskupina H2: igle punkcijske:
96.616,80 SIT,
podskupina H3: ostale igle: 100.221,45
SIT,
skupina I: intravenske kanile: 1,559.578
SIT,
skupina J: material respiratorne terapije
podskupina J1: katetri aspiracijski:
1,373.643 SIT,
podskupina J2: terapija s kisikom:
561.937,55 SIT,
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podskupina J3: aerosolna terapija:
162.355,20 SIT,
podskupina J4: tubusi endotrahealni:
568.164 SIT,
podskupina J5: sistemi dihalni: 1,107.771
SIT,
podskupina J6: respiratorni filtri:
1,994.062 SIT,
skupina K: pripomočki za regionalno/spinalno anestezijo: 1,096.200 SIT,
skupina L: medicinsko potrošni material:
podskupina L1: sonde: 799.032,70 SIT,
podskupina
L2:
katetri
urinski:
352.566,12 SIT,
podskupina L3: katetri centralno venski:
403.200 SIT,
podskupina
L4:
vrečke
urinske:
2,663.736,30 SIT,
podskupina L5: skalpeli in rezila: 261.197
SIT,
podskupina L6: pripomočki za osebno
nego in higieno: razpis se ponovi,
podskupina L7: pripomočki za odpadni/kužni in mikrobiološki material: 454.025
SIT,
podskupina L8: ostali medicinsko potrošni material: 898.062 SIT,
skupina M: inkontinenčni program
podskupina M1: plenice in podloge:
4,957.269,50 SIT,
podskupina M2: umivalne vrečke in krpice: 809.110 SIT,
podskupina M3: vložki higienski/ginekološki: 729.630 SIT,
podskupina M4: plenice otroške:
802.620 SIT,
skupina N: rokavice
podskupina N1: rokavice kirurške:
2,044.132 SIT,
podskupina N2: rokavice pregledne nesterilne: 2,843.900 SIT,
podskupina N3: rokavice pregledne sterilne: 955.810 SIT,
podskupina N4: rokavice PVC: 313.680
SIT,
skupina P: higiena in dezinfekcija
podskupina P1: sredstva za umivanje, nego in dezinfekcijo kože: 3.866.486,82 SIT,
podskupina P2: sredstva za dezinfekcijo
aparatov in medicinskih-kirurških inštrumentov: 866.028 SIT,
podskupina P3: sredstva za dezinfekcijo
in čiščenje površin: 1,295.508,80 SIT,
skupina R: pripomočki za periferno vensko aplikacijo
podskupina R1: sistemi in pribor za infuzijo in transfuzijo: 2,806.697,60 SIT,
podskupina R2: sistemi za infuzijske črpalke: razpis se ponovi,
podskupina R3: sistemi za enteralno prehrano: 218.310 SIT,
podskupina R4: priključki, podaljški in zamaški: 554.631 SIT,
skupina S: material za vakumski odvzem
krvi: razpis se ponovi,
skupina T: šivalni material: 11,232.142,09
SIT
skupina X: rtg filmi in kemikalije:
13,488.456 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
skupina A: obvezilni material – povoji: 6,
skupina B: material za imobilizacijo: 2,
skupina C: sanitetni material: 4,

Št.

skupina D: oskrba rane:
podskupina D1: medicinski lepilni trakovi: 5,
podskupina D2: medicinski obliži in ostali
material za nego rane: 3,
podskupina D3: obloge za rane: 3,
skupina E: kirurška zaščita
podskupina E1: plašči in predpasniki: 4,
podskupina E2: operacijske maske: 7,
podskupina E3: pokrivala: 8,
podskupina E4: zaščita za obuvala: 4,
podskupina E5: kirurške ščetke: 5,
podskupina E6: vložki za zaščito tal: 1,
podskupina E7: zaščitne prevleke in folije: 2,
skupina F: material za sterilizacijo
podskupina F1: rokavi za sterilizacijo: 5,
podskupina F2: vrečke za sterilizacijo: 3,
podskupina F3: papir za sterilizacijo: 5,
podskupina F4: kontrola parne sterilizacije: 4,
podskupina F5: kontrola formaldehidne
sterilizacije: 3,
podskupina F6: zaščita za inštrumente: 3,
skupina G: brizge
podskupina G1: brizge luer: 6,
podskupina G2: brizge za plinsko analizo
krvi: 5,
podskupina G3: brizge za perfuzor: 3,
skupina H: igle
podskupina H1: igle injekcijske: 10,
podskupina H2: igle punkcijske: 6,
podskupina H3: ostale igle: 4,
skupina I: intravenske kanile: 5,
skupina J: material respiratorne terapije
podskupina J1: katetri aspiracijski: 5,
podskupina J2: terapija s kisikom: 2,
podskupina J3: aerosolna terapija: 4,
podskupina J4: tubusi endotrahealni: 6,
podskupina J5: sistemi dihalni: 5,
podskupina J6: respiratorni filtri: 6,
skupina K: pripomočki za regionalno/spinalno anestezijo: 3,
skupina L: medicinsko potrošni material:
podskupina L1: sonde: 3,
podskupina L2: katetri urinski: 2,
podskupina L3: katetri centralno venski: 3,
podskupina L4: vrečke urinske: 2,
podskupina L5: skalpeli in rezila: 3,
podskupina L6: pripomočki za osebno
nego in higieno: 3,
podskupina L7: pripomočki za odpadni/kužni in mikrobiološki material: 5,
podskupina L8: ostali medicinsko potrošni material: 2,
skupina M: inkontinenčni program
podskupina M1: plenice in podloge: 11,
podskupina M2: umivalne vrečke in krpice: 8,
podskupina M3: vložki higienski/ginekološki: 11,
podskupina M4: plenice otroške: 9,
skupina N: rokavice
podskupina N1: rokavice kirurške: 6,
podskupina N2: rokavice pregledne nesterilne: 9,
podskupina N3: rokavice pregledne sterilne: 5,
podskupina N4: rokavice PVC: 5,
skupina P: higiena in dezinfekcija
podskupina P1: sredstva za umivanje, nego in dezinfekcijo kože: 4,
podskupina P2: sredstva za dezinfekcijo
aparatov in medicinskih-kirurških inštrumentov: 4,

66-67 / 11. 7. 2003 / Stran 4041
podskupina P3: sredstva za dezinfekcijo
in čiščenje površin: 8,
skupina R: pripomočki za periferno vensko aplikacijo
podskupina R1: sistemi in pribor za infuzijo in transfuzijo: 4,
podskupina R2: sistemi za infuzijske črpalke: 1,
podskupina R3: sistemi za enteralno prehrano: 4,
podskupina R4: priključki, podaljški in zamaški: 8,
skupina S: material za vakumski odvzem
krvi: 2,
skupina T: šivalni material: 2,
skupina X: rtg filmi in kemikalije: 5,
10.Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
skupina A: obvezilni material – povoji:
5,251.321,90 SIT, 4,703.144,10 SIT,
skupina B: material za imobilizacijo:
2,196.492,20 SIT, 1,531.157,90 SIT,
skupina C: sanitetni material: razpis se
ponovi,
skupina D: oskrba rane:
podskupina D1: medicinski lepilni trakovi: razpis se ponovi,
podskupina D2: medicinski obliži in ostali
material za nego rane: razpis se ponovi,
podskupina D3: obloge za rane: razpis
se ponovi,
skupina E: kirurška zaščita
podskupina E1: plašči in predpasniki:
1,169.545,40 SIT, 748.000 SIT,
podskupina E2: operacijske maske:
515.920 SIT, 385.860 SIT,
podskupina E3: pokrivala: 433.725 SIT,
294.812 SIT,
podskupina E4: zaščita za obuvala:
1,770.020 SIT, 614.900 SIT,
podskupina E5: kirurške ščetke: 766.774
SIT, 629.050 SIT,
podskupina E6: vložki za zaščito tal: razpis se ponovi,
podskupina E7: zaščitne prevleke in folije: 453.600 SIT, 402.215,70 SIT,
skupina F: material za sterilizacijo
podskupina F1: rokavi za sterilizacijo:
759.509 SIT. 357.959 SIT,
podskupina F2: vrečke za sterilizacijo:
251.140 SIT, 222.247 SIT,
podskupina F3: papir za sterilizacijo:
2,058.791 SIT, 1,108.100 SIT,
podskupina F4: kontrola parne sterilizacije: 1,013.239,95 SIT, 898.080 SIT,
podskupina F5: kontrola formaldehidne
sterilizacije: 158.760 SIT, 67.044 SIT,
podskupina F6: zaščita za inštrumente:
82.460 SIT, 59.600 SIT,
skupina G: brizge
podskupina
G1:
brizge
luer:
3.334.039,50 SIT, 2,441.650 SIT,
podskupina G2: brizge za plinsko analizo
krvi: 678.720 SIT, 488.208 SIT,
podskupina G3: brizge za perfuzor:
125.418 SIT, 113.460 SIT,
skupina H: igle
podskupina H1: igle injekcijske: 566.887
SIT, 472.470 SIT,
podskupina H2: igle punkcijske: 105.462
SIT, 96.616,80 SIT,
podskupina H3: ostale igle: 120.990 SIT,
100.221,45 SIT,
skupina I: intravenske kanile: 2,223.760
SIT, 1,559.578 SIT,
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skupina J: material respiratorne terapije
podskupina J1: katetri aspiracijski:
1,773.697,50 SIT, 603.600 SIT,
podskupina J2: terapija s kisikom:
584.030,70 SIT, 561.937,55 SIT,
podskupina J3: aerosolna terapija:
270.617,20 SIT, 162.355,20 SIT,
podskupina J4: tubusi endotrahealni:
678.060 SIT, 568.164 SIT,
podskupina
J5:
sistemi
dihalni:
1,407.444 SIT, 842.400 SIT,
podskupina J6: respiratorni filtri: najvišja: 2,345.338 SIT, 1,677.883,20 SIT,
skupina K: pripomočki za regionalno/spinalno anestezijo: 3,309.250 SIT,
1,096.200 SIT,
skupina L: medicinsko potrošni material:
podskupina L1: sonde: 800.471,70 SIT,
780.207,80 SIT,
podskupina
L2:
katetri
urinski:
354.563,28 SIT, 352.566,12 SIT,
podskupina L3: katetri centralno venski:
493.521 SIT, 403.200 SIT,
podskupina L4: vrečke urinske:
2,663.736,30 SIT, 2,459.503,20 SIT,
podskupina L5: skalpeli in rezila:
304.880 SIT, 261.197 SIT,
podskupina L6: pripomočki za osebno
nego in higieno: razpis se ponovi,
podskupina L7: pripomočki za odpadni/kužni in mikrobiološki material: 572.474
SIT, 454.025 SIT,
podskupina L8: ostali medicinsko potrošni material: 1,117.806 SIT, 898.062 SIT,
skupina M: inkontinenčni program
podskupina M1: plenice in podloge:
5,049.240,50 SIT, 3,714.857 SIT,
podskupina M2: umivalne vrečke in krpice: 1,463.750 SIT, 809.110 SIT,
podskupina M3: vložki higienski/ginekološki: 1,016.850 SIT, 652.010 SIT,
podskupina M4: plenice otroške:
skupina N: rokavice,
podskupina N1: rokavice kirurške:
2,065.707 SIT, 1,774.400 SIT,
podskupina N2: rokavice pregledne nesterilne: 4,020.350 SIT, 2,843.900 SIT.
podskupina N3: rokavice pregledne sterilne: 972.510 SIT, 718.600 SIT,
podskupina N4: rokavice PVC: 533.920
SIT, 313.680 SIT,
skupina P: higiena in dezinfekcija
podskupina P1: sredstva za umivanje,
nego in dezinfekcijo kože: 4,124.268,58
SIT, 3,866.486,82 SIT,
podskupina P2: sredstva za dezinfekcijo
aparatov in medicinskih-kirurških inštrumentov: 866.028 SIT, 732.330 SIT,
podskupina P3: sredstva za dezinfekcijo
in čiščenje površin: 1,509.883,20 SIT,
1,295.508,80 SIT,
skupina R: pripomočki za periferno vensko aplikacijo
podskupina R1: sistemi in pribor za infuzijo in transfuzijo: 3,340.437,70 SIT,
2,393.871,40 SIT,
podskupina R2: sistemi za infuzijske črpalke: razpis se ponovi,
podskupina R3: sistemi za enteralno prehrano: 225.570 SIT, 174.570 SIT,
podskupina R4: priključki, podaljški in
zamaški: 4,532.575,20 SIT, 554.631 SIT,
skupina S: material za vakumski odvzem
krvi: razpis se ponovi,
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skupina T: šivalni material: 11,232.142,09
SIT, 5,240.412,12 SIT,
skupina X: rtg filmi in kemikalije:
14,261.078,20 SIT, 12,423.420 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za skupine oziroma podskupine, kjer
naročnik ni imel dveh ponudb, bo postopek
oddaje ponovil.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
37 z dne 18. 4. 2003, Ob-92170.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Št. 0/597
Ob-97801
1. Naročnik: Zdravstveni dom Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta
12, Trbovlje, tel. 03/56-26-322, faks
03/56-26-336.
3. Datum izbire: 1. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: izgradnja dvigala z vhodno avlo.
Kraj dobave: Zdravstveni dom Trbovlje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: navedena v razpisni dokumnetaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: naročilo ni dodeljeno, ker
ni zagotovljenih zadostnih finančnih sredstev.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: Ur. l. RS, št. 51/03.
15. Datum odposlanja zahteve za
objavo: 3. 7. 2003.
Zdravstveni dom Trbovlje
Št. 3063/9
Ob-97805
1. Naročnik: Elektro - Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-32.
3. Datum izbire: 23. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: RTP Kidričevo – dobava opreme za
meritve in vodenje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je oddal naročilo
po odprtem postopku. Merila: skupna ponudbena cena (70%), plačilni pogoji (5%),
potrjene reference proizvajalca (25%).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.o.o.
Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 184,638.800
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 0 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 185,638.800 SIT, 184,638.800 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Elektro - Slovenija d.o.o.
Št. 286/9
Ob-97806
1. Naročnik: Elektro - Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-23-12.
3. Datum izbire: 20. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: I. faza omejenega postopka za dobavo: a) osebnih računalnikov in prenosnih računalnikov, windows terminalov,
zaslonov in tiskalnikov; b) strežnikov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v I. fazi omejenega postopka veljajo samo pogoji za priznanje sposobnosti prijavitelju, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: po I. fazi omejenega
postopka za dobavo: a) osebnih računalnikov in prenosnih računalnikov, windows terminalov, zaslonov in tiskalnikov; b) strežnikov, se prizna usposobljenost naslednjim
kandidatom: Avtenta.SI, d.o.o., Simit,
d.o.o., EMG, d.d., Marand inženiring,
d.o.o., Hermes Plus, d.d., ITS Intertrade
sistemi, d.o.o., ECS, d.o.o., Perftech,
d.o.o., Unistar LC, d.o.o., Skupina Atlantis,
d.o.o., SRC.SI, d.o.o. FCM, d.o.o.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
48 z dne 23. 5. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 45 z dne 16. 5. 2003.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2003.
Elektro - Slovenija d.o.o.
Št. 233/9
Ob-97808
1. Naročnik: Elektro - Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-32.
3. Datum izbire: 23. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: RTP Divača – izgradnja transformacije 400/110 kV – dobava izolatorjev,
spončnega in obesnega materiala in krmilno signalnih ter napajalnih kablov za
objekt RTP 400/220/110/35 kV Divača.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je oddal naročilo
po odprtem postopku. Merila: skupna ponudbena cena (75%), plačilni pogoji (5%),
potrjene reference proizvajalca (20%).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.o.o.
Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 21,779.709 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 0 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,818.269,76 SIT, 21,779.709 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 34 z dne 6. 5. 2002,
Ob-68451.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Elektro - Slovenija d.o.o.
Št. 9/41-2003
Ob-97810
1. Naročnik: Elektro - Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, telefaks 01/474-35-32, tel.
01/474-35-30.
3. Datum izbire: 17. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: izvedba nadgradnje sistema vodenja
omrežja 46020 Mainstreet.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je bilo izvedeno po 3. točki 110. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Smart Com d.o.o., Brnčičeva 45, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 112,006.384,80
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /. RS, št. 34 z dne 6. 5. 2002,
Ob-68451.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Elektro - Slovenija d.o.o.
Št. 404-08-70/2003
Ob-97813
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana, telefaks 01/431-81-64.
3. Datum izbire: 3. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sredstva in oprema za zaščito in reševanje:
– sklop A – pregrade za zaščito vodnih
površin – 1.000 m: ponudnika se ne izbere;
– sklop B – gasilna sredstva:
– B1 – penilo za požare razreda A –
3.400 l: MI STAR d.o.o., Tibilisijska 85,
1000 Ljubljana,
– B2 – večnamensko penilo na proteinski osnovi – 2.000 l: MI STAR d.o.o., Tibilisijska 85, 1000 Ljubljana;
– sklop C – oprema za RKB zaščito:
– C1 – šotor za RKB dekontaminacijo
– 1 kpl: ponudnika se ne izbere,
– C2 – RKB kombinezon – 100 kosov: ponudnika se ne izbere;
– sklop D – komplet za zunanjo razsvetljavo – 4 kpl: Protel d.o.o., Tacenska 85,
1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo RS, Skladišče URSZR, Obvozna pot b.š., Ljubljana – Šentvid.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:

Št.

Merila:
a) vrednost ponudbe – maksimalno možno število točk 90
Število točk

1.00 – 90.00

Kriterij

najnižja cena za x 90
-------------------------------------------------------------ponujena cena

b) rok dobave – maksimalno možno število točk 10
Število točk

1.00 – 10.00

Kriterij

najkrajši dobavni rok x 10
-----------------------------------------------------ponujeni dobavni rok

Sklop B:
B1 – podjetje MI STAR d.o.o. zbralo
največje število točk in sicer 100 točk
(vrednost ponudbe 90 točk, rok dobave
10 točk). Ponudba podjetja WEBO Ljubljana d.o.o. je zbrala 85,78 točk (vrednost
ponudbe 75,78 točk, rok dobave 10 točk),
ponudba podjetja WEBO Maribor d.o.o. pa
81,83 točk (vrednost ponudbe 76,11 točk,
rok dobave 5,71 točk).
B2 – podjetje MI STAR d.o.o. zbralo največje število točk in sicer 100 točk (vrednost
ponudbe 90 točk, rok dobave 10 točk). Ponudba podjetja WEBO Maribor d.o.o. je zbrala 90,01 točk (vrednost ponudbe 80,01 točk,
rok dobave 10 točk), ponudba podjetja WEBO
Ljubljana d.o.o. pa 85,24 točk (vrednost ponudbe 75,24 točk, rok dobave 10 točk).
Sklop D – podjetje Protel d.o.o. zbralo
največje število točk in sicer 100 točk
(vrednost ponudbe 90 točk, rok dobave
10 točk). Ponudba podjetja WEBO Ljubljana
d.o.o. je zbrala 97,38 točk (vrednost ponudbe 87,38 točk, rok dobave 10 točk).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop A – /
– sklop B (B1+B2) – MI STAR d.o.o.,
Tibilisijska 85, 1000 Ljubljana;
– sklop C (C1+C2) – /
– sklop D – Protel d.o.o., Tacenska 85,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop A – /
– sklop B:
– B1 – MI STAR d.o.o. – 2,370.480
SIT;
– B2 – MI STAR d.o.o. – 1,999.200
SIT;
– sklop C – /
– sklop D – Protel d.o.o. – 10,776.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop A – /
– sklop B:
– B1 – 2,815.200 SIT, 2,370.480 SIT,
– B2 – 2,391.360 SIT, 1,999.200 SIT;
– sklop C:
– C1 – 18,156.000 SIT,
– C2 – /
– sklop D – 11,099.280 SIT, 10,776.000
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /

66-67 / 11. 7. 2003 / Stran 4043
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Ministrstvo za obrambo
Št. 85/2173/2003
Ob-97815
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/474-30-00, telefaks
01/474-25-17.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža telekomunikacijske opreme SDH ter izdelava projektne
dokumentacije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo po odprtem
postopku ni bilo oddano, saj je naročnik prejel le eno 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: 4. 7. 2003.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor
Št. 87/2156/2003
Ob-97816
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, telefaks 01/474-30-00.
3. Datum izbire: 23. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava optičnega kabla OPGW in
obešalnega pribora za objekta DV
2x110 kV Trbovlje-Sevnica in DV 110 kV
Sevnica-Brestanica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: dodelitev naročila na osnovi
5. točke 110. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektrotehna Elex,
d.o.o., Dunajska 21, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 34,417.224 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 34,417.224 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor
Št. 06/2003
Ob-97819
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
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3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: računalniška oprema.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik ni izbral dobavitelja, ker ni pridobil dveh pravilnih ponudb.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo postopek javnega naročila ponovil.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-97824
1. Naročnik: Psihiatrična bolnišnica Begunje.
2. Naslov naročnika: Begunje 55,
4275 Begunje na Gorenjskem, faks
04/530-72-21 tel. 04/533-33-15.
3. Datum izbire: 21. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: lahko kurilno olje – 230.000 litrov,
Begunje na Gorenjskem.
5. Merila za dodelitev naročila: najvišji
popust na uradno objavljeno ceno za liter
lahkega kurilnega olja EL.
6. Ime in naslov dobavitelja, kateremu
je bilo naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 75,64 SIT/lit
lahkega kurilnega olja EL. V ceni je vštet
DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 80,30 SIT, 75,64 SIT/lit. lahkega kurilnega olja EL.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Psihiatrična bolnišnica Begunje
Št. 33/12-85
Ob-97825
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta 9,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-52-500, faks
03/56-26-122.
3. Datum izbire: 16. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano, fco
Splošna bolnišnica Trbovlje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitve izbire: najnižja končna cena ob
upoštevanju 19. in 20. člena Navodil kandidatom za izdelavo ponudb.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno:
a) v skupini A: sveže meso in izdelki iz
mesa, v podskupini 1: sveže meso – Mesni
diskont Vidmar,
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b) v podskupini 2: izdelki iz mesa – Litijska mesarija, Šmartno,
c) v skupini C: zmrznjena živila, podskupini 1: zelenjava in sadje – Brumec-Ručigaj
Mengeš,
d) v skupini C: zmrznjena živila, podskupini 2: zmrznjene ribe – Brumec-Ručigaj
Mengeš,
e) v skupini C: zmrznjena živila, podskupini 3: zmrznjena jedila – Žito Ljubljana,
f) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 1: žitarice in mlevski izdelki
– Žito Ljubljana,
g) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 2: testenine – Žito Ljubljana,
h) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 3: sokovi – Fructal Ajdovščina,
i) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 4: vloženo sadje zelenjava
in marmelade – Era Velenje,
j) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 5: priloge, omake, juhe –
Era Velenje,
k) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 6: čaji – Kolinska Ljubljana,
l) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 7: drugi izdelki – Kolinska
Ljubljana,
m) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 8: ostala živila – Mercator Ljubljana,
n) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 9: sveža jajca – KZ Laško,
o) v skupini E: sadje in zelenjava, podskupini 1: sadje sveže in suho – Mercator
Ljubljana,
p) v skupini E: sadje in zelenjava, podskupini 2: sveža zelenjava – Mercator Ljubljana,
q) v skupini F: kruh in pekovsko pecivo
– Žito Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost (za obdobje 6
mesecev):
a) v skupini A: sveže meso in izdelki iz
mesa, v podskupini 1: sveže meso –
4,611.468,50 SIT,
b) v skupini A: v podskupini 2: izdelki iz
mesa – 1,829.722,75 SIT,
c) v skupini C: zmrznjena živila, podskupini 1: zelenjava in sadje – 814.433,55 SIT,
d) v skupini C: zmrznjena živila, podskupini 2: zmrznjene ribe – 102.369,75 SIT,
e) v skupini C: zmrznjena živila, podskupini 3: zmrznjena jedila – 724.859 SIT,
f) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 1: žitarice in mlevski izdelki
– 337.303 SIT,
g) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 2: testenine –
185.437,50 SIT,
h) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 3: sokovi – 486.287 SIT,
i) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 4: vloženo sadje, zelenjava
in marmelade – 530.790 SIT,
j) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 5: priloge, omake, juhe –
406.165,50 SIT,
k) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 6: čaji – 188.364,30 SIT,
l) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 7: drugi izdelki –
397.939,31 SIT,

m) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 8: ostala živila –
2,045.267,35 SIT,
n) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 9: sveža jajca – 169.915
SIT,
o) v skupini E: sadje in zelenjava, podskupini 1: sadje sveže in suho –
566.677,50 SIT,
p) v skupini E: sadje in zelenjava, podskupini 2: sveža zelenjava – 1,256.400 SIT,
r) v skupini F: kruh in pekovsko pecivo –
1,433.255 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
a) v skupini A: sveže meso in izdelki iz
mesa, v podskupini 1: sveže meso – 3,
b) v skupini A: v podskupini 2: izdelki iz
mesa – 2,
c) v skupini C: zmrznjena živila, podskupini 1: zelenjava in sadje – 3,
d) v skupini C: zmrznjena živila, podskupini 2: zmrznjene ribe – 3,
e) v skupini C: zmrznjena živila, podskupini 3: zmrznjena jedila – 3,
f) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 1: žitarice in mlevski izdelki
– 4,
g) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 2: testenine – 4,
h) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 3: sokovi – 3,
i) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 4: vloženo sadje, zelenjava
in marmelade – 3,
j) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 5: priloge, omake, juhe – 3,
k) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 6: čaji – 3,
l) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 7: drugi izdelki – 3,
m) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 8: ostala živila – 2,
n) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 9: sveža jajca – 2,
o) v skupini E: sadje in zelenjava, podskupini 1: sadje sveže in suho – 2,
p) v skupini E: sadje in zelenjava, podskupini 2: sveža zelenjava – 2,
r) v skupini F: kruh in pekovsko pecivo
– 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) v skupini A: sveže meso in izdelki iz
mesa, v podskupini 1: sveže meso –
4,663.874,50 SIT, 4,611.468,50 SIT,
b) v skupini A: v podskupini 2: izdelki iz
mesa –1,853.065 SIT, 1,829.722,75 SIT,
c) v skupini C: zmrznjena živila, podskupini 1: zelenjava in sadje – 1,190.213,50
SIT, 814.433,55 SIT,
d) v skupini C: zmrznjena živila, podskupini 2: zmrznjene ribe – 122.465,28 SIT,
102.369,75 SIT,
e) v skupini C: zmrznjena živila, podskupini 3: zmrznjena jedila – 1,160.461,01 SIT,
724.859 SIT,
f) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 1: žitarice in mlevski izdelki
– 447.289,05 SIT, 337.303 SIT,
g) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 2: testenine –
269.711,63 SIT, 185.437,50 SIT,
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h) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 3: sokovi – 676.809,008
SIT, 486.287 SIT,
i) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 4: vloženo sadje, zelenjava
in marmelade – 652.827,32 SIT, 530.790
SIT,
j) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 5: priloge, omake, juhe –
434.338,35 SIT, 406.165,50 SIT,
k) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 6: čaji – 205.514 SIT,
188.364,30 SIT,
l) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 7: drugi izdelki –
441.034,21 SIT, 397.939,31 SIT,
m) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 8: ostala živila –
2,257.192,95 SIT, 2,045.267,35 SIT,
n) v skupini D: splošno prehrambeno blago, podskupini 9: sveža jajca – 212.500
SIT, 169.915 SIT,
o) v skupini E: sadje in zelenjava, podskupini 1: sadje sveže in suho –
595.876,58 SIT, 566.677,50 SIT,
p) v skupini E: sadje in zelenjava, podskupini 2: sveža zelenjava – 1,288.790,13
SIT, 1,256.400 SIT,
r) v skupini F: kruh in pekovsko pecivo –
1,433.255 SIT, 1,612.719,22 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 74 z dne 21. 9. 2001, Ob-55234.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Št. 33/13-52
Ob-97826
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta 9,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-52-500, faks
03/56-26-122.
3. Datum izbire: 16. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pisarniški material, fco Splošna bolnišnica Trbovlje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitve izbire: najnižja končna cena ob
upoštevanju 19. in 20. člena Navodil kandidatom za izdelavo ponudb.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno:
a) za pisarniški material: Piramida d.o.o.,
Polje 10, Zagorje ob Savi.
7. Pogodbena vrednost: (za obdobje 6
mesecev): 1,922.335,61 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,016.413,62 SIT, 1,922.335,61 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 74 z dne 21. 9. 2001, Ob -55237.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Splošna bolnišnica Trbovlje

Št.

Št. 33/14-66
Ob-97827
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta 9,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-52-500, faks
03/56-26-122.
3. Datum izbire: 16. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: čistilna sredstva, material za osebno
higieno, PE material in tekstilni izdelki,
fco Splošna bolnišnica Trbovlje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitve izbire: najnižja končna cena ob
upoštevanju 19. in 20. člena Navodil kandidatom za izdelavo ponudb.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno:
a) v skupini A: čistilna sredstva, podskupini 1: čistilna sredstva: Ecolab Maribor,
b) v skupini A: čistilna sredstva, podskupini 2: pripomočki za čiščenje Vafra Commerce Griže,
c) v skupini A: čistilna sredstva, podskupini 3: ostali pripomočki Vafra Commerce
Griže,
d) v skupini A: čistilna sredstva, podskupini 4: ostali material Sava Trade Ljubljana,
e) v skupini B: material za osebno higieno, podskupini 1: material za osebno higieno Vafra Commerce Griže,
f) v skupini B: material za osebno higieno, podskupini 2: papirnati izdelki Vafra
Commerce Griže,
g) v skupini C: PE material: Vafra Commerce Griže,
h) v skupini D: tekstilni izdelki, podskupini 1: delovna obleka: Timo Ajdovščina.
7. Pogodbena vrednost: (za obdobje 6
mesecev):
a) v skupini A: čistilna sredstva, podskupini 1: čistilna sredstva: 897.803,80 SIT,
b) v skupini A: čistilna sredstva, podskupini 2: pripomočki za čiščenje: 162.408,15
SIT,
c) v skupini A: čistilna sredstva, podskupini 3: ostali pripomočki: 127.276,50 SIT,
d) v skupini A: čistilna sredstva, podskupini 4: ostali material: 73.053 SIT,
e) v skupini B: material za osebno higieno, podskupini 1: material za osebno higieno: 251.397,29 SIT,
f) v skupini B: material za osebno higieno, podskupini 2: papirnati izdelki:
925.534,80 SIT,
g) v skupini C: PE material: 1,233.443,20
SIT,
h) v skupini D: tekstilni izdelki, podskupini 1: delovna obleka: 1,131.630 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
a) v skupini A: čistilna sredstva, podskupini 1: čistilna sredstva: 4,
b) v skupini A: čistilna sredstva, podskupini 2: pripomočki za čiščenje: 5,
c) v skupini A: čistilna sredstva, podskupini 3: ostali pripomočki: 4,
d) v skupini A: čistilna sredstva, podskupini 4: ostali material: 3,
e) v skupini B: material za osebno higieno, podskupini 1: material za osebno higieno: 3,
f) v skupini B: material za osebno higieno, podskupini 2: papirnati izdelki: 3,
g) v skupini C: PE material: 2,
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h) v skupini D: tekstilni izdelki, podskupini 1: delovna obleka: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) v skupini A: čistilna sredstva, podskupini 1: čistilna sredstva: 1,420.586,71 SIT,
897.803,80 SIT,
b) v skupini A: čistilna sredstva, podskupini 2: pripomočki za čiščenje: 282.919,83
SIT, 162.408,15 SIT,
c) v skupini A: čistilna sredstva, podskupini 3: ostali pripomočki: 273.918 SIT,
127.276,50 SIT,
d) v skupini A: čistilna sredstva, podskupini 4: ostali material: 135.060 SIT, 73.053
SIT,
e) v skupini B: material za osebno higieno, podskupini 1: material za osebno higieno: 264.406,50 SIT, 251.397,29 SIT,
f) v skupini B: material za osebno higieno, podskupini 2: papirnati izdelki:
1,116.799,50 SIT, 925.534,80 SIT,
g) v skupini C: PE material: 1,414.374
SIT, 1,233.443,20 SIT,
h) v skupini D: tekstilni izdelki, podskupini 1: delovna obleka: 1,268.820 SIT,
1,131.630 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 74 z dne 21. 9. 2001, Ob-55235 in
popravek, Uradni list RS, št. 76 z dne 28. 9.
2001, Ob-55631.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Št. 57/11-5/2003
Ob-97832
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.
3. Datum izbire: 10. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pisarniški material:
1. sklop: pisarniški material,
2. sklop: računalniški potrošni material,
3. sklop: obrazci.
Kraj dobave Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. sklop: pisarniški material: najnižja cena,
2. sklop: računalniški potrošni material:
naročnik ni pridobil dve samostojni pravilni
ponudbi,
3. sklop: obrazci: naročnik ni pridobil
dve samostojni pravilni ponudbi.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 1. sklop: pisarniški material - Skat d.o.o., Industrijska cesta 2e,
6310 Izola.
7. Pogodbena vrednost: 3,990.199,20
SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: pisarniški material - 5,
2. sklop: računalniški potrošni material - 5,
3. sklop: obrazci - 3.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop:
pisarniški
material:
4,992.223,20 SIT z DDV; 3,814.948,75
SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 54-3/03
Ob-97834
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 20. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pralna in čistilna sredstva, Splošna
bolnišnica Maribor;
1. pralna sredstva,
2. čistilna sredstva za čiščenje v kuhinji,
3. ostala čistilna sredstva.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Ivec d.o.o., Ulica heroja Šaranoviča
38, 2000 Maribor;
– za skupino ostala čistilna sredstva.
7. Pogodbena vrednost:
1. Ivec d.o.o.: 11,484.616,39 SIT;
– za skupino ostala čistilna sredstva:
11,484.616,39 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina ostala čistilna sredstva:
19,096.952,40 SIT; 11,484.616,39 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: razpis za skupino pralna sredstva in
skupino čistilna sredstva za čiščenje v kuhinji se ponovi, ker je naročnik prejel samo
eno pravilno ponudbo.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 63-64 z dne 3. 8. 2001, Ob-53108.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 54-4/03
Ob-97835
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 21. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pralna in čistilna sredstva, Splošna
bolnišnica Maribor;
1. pralna sredstva,
2. čistilna sredstva za čiščenje v kuhinji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost po-
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nudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Ecolab d.o.o., Vajngerlova 4, 2000
Maribor;
– za skupino pralna sredstva,
– za čistilna sredstva za čiščenje v kuhinji.
7. Pogodbena vrednost:
1. Ecolab d.o.o.: 15,811.527,16 SIT;
– za
skupino
pralna
sredstva:
11,920.087,76 SIT,
– za čistilna sredstva za čiščenje v kuhinji: 3,891.439,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina pralna sredstva: 25,124.105,40
SIT; 11,920.087,76 SIT,
2. skupina čistilna sredstva za čiščenje
v kuhinji: 8,636.612,64 SIT; 3,891.439,40
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklene za čas od 7. 3.
2003 do 31. 12. 2003.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 63-64 z dne 3. 8. 2001, Ob-53108.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 08401-1/2003-1/3
Ob-97852
1. Naročnik: Občina Kamnik.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 24,
1240 Kamnik.
3. Datum izbire: 6. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža opreme za OŠ
Marije Vere, Kamnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, garancijski rok, rok dobave, reference; izbrani ponudnik je dosegel najvišje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Bruma d.o.o., Vrhpolje 250, 1240 Kamnik.
7. Pogodbena vrednost: 22,116.984
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,498.541,20 SIT, 22,116.984 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: 4. 7. 2003.
Občina Kamnik
Št. 83/02
Ob-97854
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, tel. 01/588-95-15, telefaks 01/588-95-19.

3. Datum izbire: 16. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in vgradnja stenskega prikazovalnika za dispečerski center naročnika; kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik se je iz razloga
spremenjenih okoliščin v družbi, ki so nastale med postopkom oddaje javnega naročila odločil, da naročila za dobavo in
vgradnjo stenskega prikazovalnika za dispečerski center naročnika ne bo oddal.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: neuspeli javni razpis je bil prvič objavljen v Ur. l. RS, št. 74 z dne 16. 8. 2002,
Ob-76000.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 7. 2003.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-97855
1. Naročnik: Kmetijski inštitut Slovenije.
2. Naslov naročnika: Hacquetova 17,
1000 Ljubljana, tel. 28-05-262, faks
28-05-255.
3. Datum izbire: 17. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: traktor, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izbrana je bila ponudba, ki
je po točkovanju ponudbene cene, tehničnih karakteristik, celovitosti ponudbe,
garancijskega roka in servisa, uvajanja in
nadaljnje pomoči dobila največje število
točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Interexport d.o.o.,
1000 Ljubljana, Dunajska 139.
7. Pogodbena vrednost: 24,994.404
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,994.404 SIT, 20.635.020 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Kmetijski inštitut Slovenije
Št. 51-17/03
Ob-97862
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 28. 3. 2003.
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4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano, Splošna bolnišnica Maribor;
11. zelenjava sveža in naravno kisana,
13. sadje domače,
14. agrumi, tropsko, lupinasto, suho in
ostalo sadje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Gramis d.o.o., Noršinska 3, 9000
Murska Sobota;
– za skupino zelenjava sveža in naravno
kisana;
– za skupino sadje domače;
2. Mercator, d.d. Market program sadje,
zelenjava, Tržaška c. 33, 2000 Maribor;
– za skupino agrumi, tropsko in lupinasto in ostalo sadje.
7. Pogodbena vrednost:
1. Gramis d.o.o.: 3.961.290 SIT;
– za skupino zelenjava sveža in naravno
kisana: 2,840.490 SIT,
– za skupino sadje domače: 1,120.800
SIT;
2. Mercator, d.d.: 754.698,19 SIT;
– za skupino agrumi, tropsko in lupinasto in ostalo sadje: 754.698,19 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina sadje zelenjava in naravno kisana: 4,540.447,84 SIT; 2,840.490 SIT;
2. skupina sadje domače: 1,572.447
SIT; 1,120.800 SIT;
3. skupina agrumi, tropsko, lupinasto in
ostalo sadje: 809.310 SIT; 754.698,19 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklepa za čas od 1. 4.
2003 do 30. 4. 2003.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 69 z dne 24. 9. 2001, Ob-54070.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51677.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 7. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 51-18/03
Ob-97863
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 22. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano, Splošna bolnišnica Maribor;
11. zelenjava sveža in naravno kisana,
13. sadje domače,
14. agrumi, tropsko, lupinasto, suho in
ostalo sadje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
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1. Gramis d.o.o., Noršinska 3, 9000
Murska Sobota;
– za skupino sadje domače;
2. Mercator, d.d. Market program sadje,
zelenjava, Tržaška c. 33, 2000 Maribor;
– za skupino zelenjava sveža in naravno
kisana;
– za skupino agrumi, tropsko in lupinasto in ostalo sadje.
7. Pogodbena vrednost:
1. Gramis d.o.o.: 1,247.500 SIT;
– za skupino sadje domače: 1,247.500
SIT,
2. Mercator, d.d.: 3,270.993,90 SIT;
– za skupino zelenjava sveža in naravno
kisana: 2,722.294,21 SIT,
– za skupino agrumi, tropsko in lupinasto in ostalo sadje: 548.699,69 SIT,
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina sadje zelenjava in naravno kisana: 4,098.872,49 SIT; 2,722.294,21 SIT;
2. skupina sadje domače: 1,952.164,55
SIT; 1,247.500 SIT;
3. skupina agrumi, tropsko, lupinasto in
ostalo sadje: 611.961,70 SIT; 548.699,69
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklepa za čas od 1. 5.
2003 do 31. 5. 2003.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 69 z dne 24. 9. 2001, Ob-54070.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51677.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 7. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 1/2003
Ob-97920
1. Naročnik: Zdravstveni dom Cerknica
– Loška dolina.
2. Naslov naročnika: Cesta 4. maja 17,
1380 Cerknica.
3. Datum izbire: 3. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
*A) splošni sanitetnini material,
B) obvezilni material,
C) razkužila, mila, kreme,
D) vpojne obloge in folije,
E) šivalni material,
F) testni traki in reagensi,
G) kovine v zobni tehniki,
H) vložne mase za zobno tehniko,
I) voski za fiksno in snemno protetiko,
J) izolacijska sredstva za snemno in
fiksno protetiko,
K) svedri – zobna tehnika in zobne
ambulante,
L) polzila,
M) fiksna protetika,
N) snemna protetika,
O) polnila,
P) odtisne mase v ZA,
R) ortodontski material,
S) zdravila, S/U zdravila v zobozdravstvu,
T) zaščitna delovna sredstva za obdobje 1 leta.
Kraj dobave Cerknica, Stari trg.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena za skupino po
ključnih artiklih, s popravki na zahtevo stroke po referenčnih paralelah.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Prodent International d.o.o., Zvezna
ulica 2 a, 1000 Ljubljana za skupine materiala* O, P, S/U;
2. Interdent d.o.o., Opekarniška 26,
3000 Celje za skupine J, K, N;
3. Profarmakon International d.o.o., Preradovičeva ulica 2 a, 2000 Maribor za skupine B in D;
4. Dr. Gorkič, Nova vas 22, 1370 Logatec za skupino F;
5. Sanolabor d.d., Leskoškova 4 – p.p.
4079, 1001 Ljubljana za skupine C, H, I,
M, R;
6. Viva Dental d.o.o., Ljutomerska 17,
2270 Ormož za skupino H;
7. Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana za skupine A, E,G in
8. KT Prezent d.o.o., Pot k sejmišču
32, 1000 Ljubljana za skupino L.
7. Pogodbena vrednost:
A) splošni sanitetnini material –
4,673.960 SIT,
B) obvezilni material – 1,340.721 SIT,
C) razkužila, mila, kreme – 1,270.696
SIT,
D) vpojne obloge in folije – 264.444
SIT,
E) šivalni material – 121.232 SIT,
F) testni traki in reagensi – 987.197 SIT,
G) kovine v zobni tehniki – 1,825.053
SIT,
H) vložne mase za zobno tehniko –
393.820 SIT, 422.400 SIT,
I) voski za fiksno in snemno protetiko –
69.028 SIT,
J) izolacijska sredstva za snemno in fiksno protetiko – 45.168 SIT,
K) svedri – zobna tehnika in zobne ambulante – 650.659 SIT,
L) polzila – 10.885 SIT,
M) fiksna protetika – 331.817 SIT,
N) snemna protetika – 425.046 SIT,
O) polnila – 2,431.567 SIT,
P) odtisne mase v ZA – 498.772 SIT,
R) ortodontski material – 382.869 SIT,
S) zdravila – /, S/U zdravila v zobozdravstvu – 462.023 SIT in
T) zaščitna delovna sredstva – /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A) splošni sanitetnini material –
4,792.087 SIT, 3,404.447 SIT,
B) obvezilni material – 2,592.577 SIT,
1,340.721 SIT,
C) razkužila, mila, kreme – 2,358.386
SIT, 987.646 SIT,
D) vpojne obloge in folije – 634.267
SIT, 264.444 SIT,
E) šivalni material – 265.272 SIT,
121.232 SIT,
F) testni traki in reagensi – 1,277.120
SIT, 987.197 SIT,
G) kovine v zobni tehniki – 2,149.883
SIT, 1,825.053 SIT,
H) vložne mase za zobno tehniko –
824.671 SIT, 393.820 SIT,
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I) voski za fiksno in snemno protetiko –
97.159 SIT, 69.028 SIT,
J) izolacijska sredstva za snemno in fiksno protetiko – 108.498 SIT, 37.665 SIT,
K) svedri – zobna tehnika in zobne ambulante – 650.659 SIT, 340.008 SIT,
L) polzila – 66.660 SIT, 10.085 SIT,
M) fiksna protetika – 423.677 SIT,
300.767 SIT,
N) snemna protetika – 2,491.034 SIT,
373.426 SIT,
O) polnila – 2,870.138 SIT, 2,158.890
SIT,
P) odtisne mase v ZA – 643.753 SIT,
409.342 SIT,
R) ortodontski material – 408.592 SIT,
287.978 SIT,
S) zdravila – ni ponudbe, S/U zdravila v
zobozdravstvu – 575.150 SIT, 462.023 SIT in
T) zaščitna delovna sredstva – samo ena
ponudba v višini 616.752 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: 3. 7. 2003.
Zdravstveni dom
Cerknica – Loška dolina
Št. 17123-02-403-3/2003
Ob-97922
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/472-40-54, faks
01/472-57-91.
3. Datum izbire: 4. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: predmet javnega razpisa je dobava rezervnih delov za radijske postaje Motorola.
Kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve - Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis so prispele tri
pravočasne ponudbe. Naročnik je pri analizi ponudb ugotovil, da so prispele ponudbe
pravilne in primerne. Naročnik je izbral najugodnejšo ponudbo, kot je navedeno v
6. točki te objave, in sicer ponudbo, ki je
ustrezala merilu: cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kompas Telekomunikacije d.o.o., Pražakova 4, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 15,431.436
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,464.372 SIT z DDV, 15,431.436
SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 8 z dne 24. 1. 2003,
Ob-86304.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 7. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve
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Št. 17123-06-403-16/2003
Ob-97927
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/472-40-54, faks
01/472-57-91.
3. Datum izbire: 19. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: predmet javnega razpisa je dobava informacijske opreme, in sicer:
– sklop 1: standardni osebni računalniki,
– sklop 2: strežniki,
– sklop 3: tiskalniki.
Kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve - Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis je prispelo
pet pravočasnih in pravilno opremljenih ponudb. Naročnik je pri analizi ponudb ugotovil, da so prispele ponudbe pravilne, primerne in sprejemljive. Naročnik je izbral najugodnejšo ponudbo, kot je navedeno v
6. točki te objave, in sicer ponudbo, ki je
ustrezala merilu: cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– za sklopa 1 in 2: ITS Intertrade sistemi
d.o.o., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana,
– za sklop 3: SIMT d.o.o., Industrijska 5,
1290 Grosuplje.
7. Pogodbena vrednost:
– za sklop 1: 21,107.952 SIT z DDV,
– za sklop 2: 1,642.141,20 SIT z DDV,
– za sklop 3: 1,694.640 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 1: 23,580.604,80 SIT z DDV,
21,107.952 SIT z DDV,
– za sklop 2: 1,897.597,58 SIT z DDV,
1,642.141,20 SIT z DDV,
– za sklop 3: 1,800.000 SIT z DDV,
1,694.640 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 25-27 z dne 14. 3. 2003,
Ob-90133.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 7. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. RTV-05/2003-1
Ob-97938
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 22. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava pisarniškega pohištva in
stolov;
– sklop A: pisarniško pohištvo;
– sklop B: pisarniški stoli.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna cena iz ponudbenega predračuna - 70 točk, rok dobave in
montaže opreme - 10 točk, rok odprave
napake oziroma nadomestila opreme - 10
točk, garancijski rok - 10 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesnina MG oprema
d.d., Parmova 53, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 73,200.000
SIT DDP RTV Slovenija (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 12 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: skupna cena iz ponudbenega predračuna:
– sklop A: 2,665.728 SIT - 1,516.680
SIT;
– sklop B: 194.088 SIT - 110.160 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 7. 2003.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod
Št. 3-03
Ob-97967
1. Naročnik: Kemijski inštitut.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/47-60-337, faks
01/47-60-300.
3. Datum izbire: 2. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: SY LAB Analizator AutoChem II 2920.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo je dodeljeno edinemu možnemu dobavitelju – po 2. točki prvega odstavka 20. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: SY-LAB Geraete
GmbH, Tullnerbachstr. 61-65, A-3011 Neupurkersdorf.
7. Pogodbena vrednost: 26,700.000
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 7. 2003.
Kemijski inštitut

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. 1501/03
Ob-97673
1. Naročnik: Občina Šentilj, Občina
Kungota.
2. Naslov naročnika: Občina Šentilj, Maistrova 2,2212 Šentilj v Slovenskih Goricah,
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tel.02/65-06-200, faks 02/65-06-210; Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota, tel. 02/65-91-025, faks 02/65-91-026.
3. Datum izbire: 14. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija ceste LC
392060 Šentilj – Zg. Kungota na območju Občine Šentilj in Kungota.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, garancijska doba, reference. Izbran je bil ponudnik,
ki je zbral najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
d.d., Iztokova ul. 30, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 111,961.072,56
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 142,862.823,13 SIT, 111,961.072,56
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. 7. 2003.
Občina Šentilj
Št. 40
Ob-97688
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 02/449-23-05, telefaks
02/449-23-79.
3. Datum izbire: 11. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradbeno–obrtniška in
instalacijska dela – Novi poštni center v
Mariboru III. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Granit d.d., Ljubljanska
cesta 69, 2310 Slovenska Bistrica, skupaj
s Sortimo d.o.o., Koroška cesta 118, 2000
Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 399,971.116
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 427,309.672 SIT, 399,971.116 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-91434.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 7. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 5
Ob-97711
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik - KOPA.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204
Golnik, telefon 04/25-69-444.
3. Datum izbire: 16. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: tehnološki prizidek k železničarski stavbi ter ureditev prosekture.

Št.

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, plačilni pogoji, finančna usposobljenost, reference (izbrani ponudnik je zbral najvišje skupno število točk).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradis gradbeno podjetje
Ljubljana d.d., Ulica Gradnikove brigade 11,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 123,242.288,54
SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: Paragimont d.o.o.
(strojne instalacije 18,855.250 SIT), Šmarje-Sap, Janez Martič s.p. (elektroinstalacije
8,590.068 SIT), Tržič (vse cene so brez
DDV).
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 138,021.475 SIT - 123,242.288,54 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: 3. 7. 2003.
Bolnišnica Golnik - KOPA
Ob-97717
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,
3212 Vojnik, tel. 03/78-00-100, faks
03/78-00-200, e-mail: uprava@pb-vojnik.si.
3. Datum izbire: 18. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradbena in obrtniška
dela v Psihiatrični bolnišnici Vojnik:
1. obnova vhodnega dela v notranjosti
glavnega objekta do avtomatskih vrat vključno z zamenjavo tlakov in notranjih vrat v
sprejemni pisarni in sprejemni ambulanti,
obnova razsvetljave in zamenjava radiatorjev in pregradnih sten,
2. obnova prostorov za dežurnega zdravnika in dežurno sestro na podstrešju glavne
stavbe,
3. ureditev zastekljenega dodatka v pritličju Delovne terapije na zunanji strani objekta kot zimski vrt,
4. obnovitev severnega dela fasade na
glavnem objektu in popravilu na delu kjer je
več let zamakalo iz glavne kuhinje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena (najnižja skupna vrednost predračuna za posamezno
skupino) ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno:
1. Remont, Obrtno gradbeno podjetje,
d.d., Oblakova 30, 3000 Celje,
2. Remont, Obrtno gradbeno podjetje,
d.d., Oblakova 30, 3000 Celje,
3. Remont, Obrtno gradbeno podjetje,
d.d., Oblakova 30, 3000 Celje,
4. Remont, Obrtno gradbeno podjetje,
d.d., Oblakova 30, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost:
1. 3,846.502,86 SIT,
2. 9,150.383,79 SIT,
3. 11,171.361,68 SIT,
4. 5,787.610,48 SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. 3,
2. 3,
3. 3,
4. 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. 5,036.819,97 SIT; 3,846.502,86 SIT,
2. 11,122.631,20 SIT; 9,150.383,79 SIT,
3. 12,559.364,85 SIT; 11,171.361,68
SIT,
4. 7,659.085,75 SIT; 5,787.610,48 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 32-33 z dne 12. 4. 2002,
Ob67196.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 7. 2003.
Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. RTV-21/2003-1
Ob-97743
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 6. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: tlakarska dela - ostali
materiali.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena 75%, odzivni
čas ponudnika 9%, cena dela v nočnem
času ter ob nedeljah in praznikih 11%, odstotek popusta na dani avans 5%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: naročilo ni bilo dodeljeno, ker je prispela samo ena ponudba.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
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: 4. 7. 2003.
Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod
Št. 03/320295
Ob-97780
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, Ljubljana.
3. Datum izbire: 23. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: preureditev kuhinje in
pralnice v vrtcu Ljubljana Center,
enota Vodmat, Korytkova 24, 26, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: povprečna vrednost vseh veljavnih ponudb zmanjšana za korekcijski faktor v višini 4%.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Adaptacije vzdrževanje,
d.o.o., Ribičičeva 21, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 98,031.926,35
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 108,781.785,67 SIT, 98,031.926,35
SIT,
povprečna
cena
*0.96
je
101,424.125,88 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: 2. 7. 2003.
Mestna občina Ljubljana
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7. Pogodbena vrednost: 38,539.718
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 47,407.891 SIT, 38,539.718 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: 9. 5. 2003.
Javni zavod Osnovna šola
Frana Erjavca Nova Gorica

Št. 352-05-08/01-039
Ob-97786
1. Naročnik: Občina Gornja Radgona,
Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, tel. 02/561-16-71, faks 02/564-38-14.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta
13, 9250 Gornja Radgona.
3. Datum izbire: 26. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda Gornja Radgona–NoričkiVrh–Police.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: z ozirom na postavljena merila (ponudbena cena, rok izvedbe, garancija) je izbrani ponudnik dosegel najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gratel Gradbeništvo, inženiring, telekomunikacije, Skorba 40,
2251 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 33,679.315,92
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 46,795.342 SIT, 33,679.315,92 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: /
Občina Gornja Radgona

Št. 21/03
Ob-97847
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
1000 Ljubljana, tel. 01/588-97-60, telefaks
01/588-97-02.
3. Datum izbire: 4. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: pleskarsko vzdrževalna
dela, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: postopek oddaje javnega
naročila za izbiro ponudnika za pleskarsko
vzdrževalna dela se zaključi brez izbire
najugodnejšega ponudnika. Naročnik v
razpisnem roku ni prejel dveh samostojnih
pravilnih ponudb od dveh različnih, kapitalsko in upravljalsko nepovezanih ponudnikov v skladu s 76. členom ZJN-1. Postopek oddaje predmetnega javnega naročila se ponovi pod delno spremenjenimi
pogoji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 02230401
Ob-97790
1. Naročnik: Javni zavod Osnovna šola
Frana Erjavca Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Kidričeva 36,
5000 Nova Gorica.
3. Datum izbire: 12. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradbeno-obrtniška in
inštalacijska dela za preureditev knjižnice v Osnovni šoli Frana Erjavca Nova
Gorica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, garancijski rok. Izbrani ponudnik je prejel najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ponudniku Euro Invest
d.o.o., Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica.

Št. 110-1/03
Ob-97913
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: 10. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: HC Škofije – Srmin od
km 1,660 do km 2,400; trasa hitre ceste ter podvoz 3 – 1 in nadvoz 4 – 2.
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: J.V. Primorje d.d., Vi-

pavska 3, 5270 Ajdovščina+SGP Kraški
zidar, Kolodvorska 1, 6210 Sežana+Cestno podjetje Ljubljana, Stolpniška 10,
1000 Ljubljana: sklop 1 – trasa hitre ceste; J.V. Primorje d.d., Vipavska 3, 5270
Ajdovščina+SGP Kraški zidar, Kolodvorska
1,6210 Sežana: sklop 2 – podvoz 3-1 in
nadvoz 4-2.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 1.683,458.133,28 SIT,
– sklop 2: 217,402.925,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: 1.888,205.213,38 SIT,
1.683,458.133,28;
– sklop 2: 251,504.406,48 SIT,
217,402.925,40 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. 8 z dne 24. 1. 2003.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
Ob-97663
1. Naročnik: Statistični urad Republike
Slovenije.
2. Naslov naročnika: Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana, faks 01/24-15-344.
3. Datum izbire: 15. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: storitev fizično in tehnično varovanje objekta Vožarski pot 12, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena – 45 točk, reference
– 45 točk, prisotnost ISO certifikata – 10
točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sintal d.d., Zaloška cesta 143, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 11,037.420
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,157.396 SIT, 11,037.420 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: 30. 6. 2003.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 35
Ob-97687
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 02/449-23-05, telefaks
02/449-23-79.
3. Datum izbire: 14. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje službenih vozil Pošte Slovenije
d.o.o. znamk: Renault, Fiat, Mercedes,
Man, Iveco, Audi in Volkswagen za dobo teh let.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba dosežena na pogajanjih.
Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Renault Slovenije d.o.o.,
Dunajska 22, 1511 Ljubljana, za vozila
znamke Renault, Avto Triglav d.d., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, za vozila znamke
Fiat, AC Intercar d.o.o., Baragova 5, 1000
Ljubljana, za vozila znamke Mercedes (podsklop Ljubljana), Dumida d.o.o., Kidričeva
16, 2230 Lenart, za vozila znamke Iveco
(podsklop Maribor), A-MB d.d., Jadranska
25, 2000 Maribor, za vozila znamke Man in
Mercedes (podsklop Maribor), Viator & Vektor, za vozila znamke Iveco (podsklop Ljubljana).
7. Pogodbena vrednost: odvisno od števila servisnih posegov in porabljenega materiala.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 77 z dne 30. 8.
2002, Ob-76596.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 7. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-97715
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,
3212 Vojnik, tel. 03/78-00-100, faks
03/78-00-200, e-mail: uprava@pb-vojnik.si.
3. Datum izbire: 12. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: gradbeno,
obrtniška in inštalacijsko vzdrževalna
dela:
A) slikopleskarstvo,
B) zidarstvo – keramičarstvo,
C) elektroinštalaterstvo,
D) talne obloge – tapetništvo,
E) steklarstvo,
F) inštalaterstvo – ključavničarstvo, priloga I A – storitve, št. kategorije 1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena (najnižja skupna vrednost predračuna za posamezno
skupino) ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno:

Št.

A) Gradbeništvo
Božičnik,
Stanko
Božičnik s.p., Opekarniška cesta 1, 3000
Celje,
B) Gradia, Gradbeno podjetje d.o.o., Zabukovica 87, 3302 Griže,
C) Kovačič in Kovačič, Elektroinštalacije
d.n.o., Kašova 2, 3212 Vojnik,
D) /
E) Splošno steklarstvo in uokvirjanje slik
“Nevenka“, Nevenka Lazič s.p., Arclin
21/b, 3211 Škofja vas,
F) Monter, Podjetje za instalacijska in
zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o., Medlog 7/c, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost:
A) 4,555.800 SIT,
B) 3,754.560 SIT,
C) 345.120 SIT,
D) /,
E) 433.200 SIT,
F) 829.800 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
A) 2,
B) 3,
C) 2,
D) 1,
E) 2,
F) 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A) 11,192.640 SIT; 4,555.800 SIT,
B) 5,225.138,40 SIT; 3,754.560 SIT,
C) 799.440 SIT; 345.120 SIT,
D) 9,288.000 SIT,
E) 1,107.600 SIT; 433.200 SIT,
F) 1,780.200 SIT; 829.800 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodbe o izvajanju gradbenih, obrtniških in inštalacijskih vzdrževalnih del so
sklenjene za obdobje od 1. 7. 2003 do
30. 6. 2004. Druga faza omejenega postopka za oddajo naročila storitev skupine D. talne obloge – tapetništvo bo ponovljena.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 1 z dne 4. 1. 2002, Ob-61606.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 7. 2003.
Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. 40/03
Ob-97812
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 12. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: montaža
servomotorjev (1A, zap. št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena s plačilnimi pogoji do 100 točk; naročilo ja bilo
oddano kandidatu, ki je prejel največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SOL Intercontinental
d.o.o., Bežigrad 15, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1,970.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,365.000 SIT, 1,970.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 91 z dne 25. 10. 2002, Ob-79476.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 90105-3/2003-9
Ob-97822
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, tel. 01/478-48-00, faks
01/478-48-34.
3. Datum izbire: 28. maj 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izmera in
izračun nivelmanskega poligona Portorož - Sečovlje in Črni kal - Kortine - Dekani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena storitve - do 65 točk,
reference - do 20 točk, usposobljenost ponudnika - do 15 točk .
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Geodetski zavod Slovenije d.d., Zemljemerska ulica 12, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1,797.660 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,760.000 SIT, 1,797.660 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Geodetska uprava Republike
Slovenije
Št. 26/02
Ob-97836
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 27. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: gradbena,
obrtniška in inštalacijsko vzdrževalna
dela, za skupino 6 – kleparstvo: popravilo Al izolacij v podpostaji Dermatološke stavbe v Splošni bolnišnici Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kleparstvo Tisaj, d.o.o.,
Ul. heroja Šaranoviča 32, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 1,002.768 z
DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,340.160 SIT z DDV; 1,002.768 SIT z
DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklene za čas od 10. 2.
2003 do 5. 3. 2003.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 72 z dne 14. 9. 2001, Ob-54869.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 27/03
Ob-97837
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 7. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: gradbena,
obrtniška in inštalacijsko vzdrževalna
dela, za skupino 6 – kleparstvo: polaganje izolacije na podstrešju Dermatološke stavbe v Splošni bolnišnici Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Pulko, d.o.o., Zgornji Duplek 40, 2241 Spodnji Duplek.
7. Pogodbena vrednost: 5,129.400 SIT
z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,229.000 SIT z DDV; 5,129.400 SIT z
DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklene za čas od 1. 9.
2003 do 31. 12. 2003.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 72 z dne 14. 9. 2001, Ob-54869.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 28/03
Ob-97838
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 23. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: gradbena,
obrtniška in inštalacijsko vzdrževalna
dela, za skupino 7 – inštalaterstvo: razvod cevnega razvoda tehnološke vode v
podzemnem hodniku v Splošni bolnišnici Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Inštalacije Gmajner,
d.o.o., Sele pri Polskavi 24, 2331 Pragersko.
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7. Pogodbena vrednost: 2,614.483,62
z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,195.480,46 SIT z DDV;
2,614.483,62 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklene za čas od 10. 5.
2003 do 10. 6. 2003.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 72 z dne 14. 9. 2001, Ob-54869.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 29/03
Ob-97839
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 15. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: gradbena,
obrtniška in inštalacijsko vzdrževalna
dela, za skupino 5 – elektroinštalaterstvo: izvedba elektroinštalacij v Splošni
bolnišnici Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektra, d.d., Kočevarjeva ul. 11, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 15,146.952
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,061.520 SIT z DDV; 15,146.952 SIT
z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklene za čas od 1. 6.
2003 do 30. 6. 2003.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 72 z dne 14. 9. 2001, Ob-54869.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 30/03
Ob-97840
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 16. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: gradbena,
obrtniška in inštalacijsko vzdrževalna
dela, za skupino 5 – elektroinštalaterstvo: izvajanje meritev električnih priključkov na novem in starem RTG v Splošni bolnišnici Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektro Tabga, d.o.o., Radovanova ulica 2, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 104.388 SIT z
DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 147.180 SIT z DDV; 104.388 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklene za čas od 6. 6.
2003 do 6. 7. 2003.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 72 z dne 14. 9. 2001, Ob-54869.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 31/03
Ob-97841
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 2. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: gradbena,
obrtniška in inštalacijsko vzdrževalna
dela, za skupino 2 – zidarstvo: zidarska
dela v Splošni bolnišnici Maribor – Nevrološki oddelek.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zidarstvo Silvester Vocovnik, s.p., Lackova 17a, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 3,693.389,40
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,879.293,40 SIT z DDV;
3,693.389,40 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklene za čas od 14. 6.
2003 do 30. 7. 2003.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 72 z dne 14. 9. 2001,
Ob-54869.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 3500-0008/03-6
Ob-97850
1. Naročnik: Občina Radovljica.
2. Naslov naročnika: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica,
faks 04/531-46-84.
3. Datum izbire: 2. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje
strokovnih opravil na stanovanjskem področju.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena: 50 točk,
reference v zadnjih 3 letih: 40 točk, rok
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začetka izvajanja storitev: 10 točk. Izbrani
ponudnik je dosegel največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Alpdom, inženiring d.d.,
4240 Radovljica, Cankarjeva 1.
7. Pogodbena vrednost: 18,240.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,366.000 SIT, 18,240.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Občina Radovljica
Št. 402-00-20/2003
Ob-97965
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-74-00, faks
01/478-74-22.
3. Datum izbire: 28. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje
naloge z naslovom Priprava Ministrstva
za okolje, prostor in energijo ter občin
na uvajanje razširjenega decentraliziranega sistema upravljanja (Extended
Decentralisation Implementation System, skrajšano EDIS) sredstev kohezijskega sklada EU.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena: 25%,
– referenčna dela ponudnika: 69%,
– akreditacija kakovosti: 6%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:: Imos Geateh, do.o.o.,
Opekarska c. 11, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 33,450.000
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: rok izvedbe 12 mesecev po podpisu
pogodbe.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Št. 640-02-17/2003
Ob-97968
1. Naročnik: Občina Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 3,
8340 Črnomelj.
3. Datum izbire: 28. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
prevozov učencev za osnovne šole: OŠ
Loka in Mirana Jarca Črnomelj in OŠ
Dragatuš za šolska leta 2002/2003,
2003/2004 in 2004/2005.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena – maks. 65

Št.

točk, starost vozil – maks. 15, plačilni pogoji
– maks. 10 in ugodnosti – maks. 10 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: a) MPOV d.o.o. Vinica,
Drenovec 28, Vinica za opravljanje prevozov učencev za OŠ Loka in Mirana Jarca
Črnomelj za šolska leta 2002/2003,
2003/2004 in 2004/2005 in b) Roberttours Marjan Babič s.p., Mala Lahinja 10, Dragatuš za opravljanje prevozov učencev za
OŠ Dragatuš za šolska leta 2002/2003,
2003/2004 in 2004/2005 osnovnih šol.
7. Pogodbena vrednost: a) MPOV
d.o.o. Vinica 40,588.560 SIT in b) Roberttours Marjan Babič s.p. 5,546.100 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: a) 2 ponudbi in b) 3 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: a) 40,588.560 SIT, 43,765.056
SIT in b) 5,546.100 SIT, 6,763.050 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 7. 2003.
Občina Črnomelj

Podelitev koncesij
Obvestilo
Št. 34406-1/2003
Ob-97694
V skladu z določilom 77. člena Zakona o
javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in
102/00) vas obveščamo, da je župan občine Lenart sprejel sklep, s katerim se koncesija za “Urejanje javnih poti in opravljanje
vzdrževanja in varstva lokalnih cest:
1. sklop: vzdrževanje in varstvo lokalnih
cest,
2. sklop: vzdrževanje in varstvo mestnih
ulic,
ne podeli.
Javno naročilo za podelitev koncesije je
bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 33 z
dne 4. 4. 2003, Ob-91268.
Občina Lenart
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naže in nege na domu na območju Občine
Črnomelj za 0,5 tima.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Črnomelj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja: začetek najkasneje v enem letu
po pridobitvi koncesije, čas izvedbe: koncesija se podeljuje za nedoločen čas.
7. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije:
– razpisna dokumentacija: Občina Črnomelj, sprejemna pisarna, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj. Razpisna dokumentacija se
lahko dvigne v času uradnih ur in sicer od
8. ure do 13. ure.
– dodatne informacije: Občina Črnomelj,
Vladka Kostelec-Peteh, tel. 07/30-61-100
ali pisno na naslov Občina Črnomelj, Trg
svobode 3, 8340 Črnomelj.
8. Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. 9. 2003 do 9. ure.
9. Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti v
zaprti kuverti osebno ali po pošti na naslov
Občina Črnomelj, sprejemna pisarna, Trg
svobode 3, 8340 Črnomelj, z oznako na
kuverti: “Ne odpiraj – ponudba – koncesija“. Na hrbtni strani je potrebno navesti točen naziv in naslov ponudnika.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj,
5. 9. 2003 ob 9.30.
11. Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
39/00 in 102/00), Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/92, 26/92, 37/95,
8/96, 59/99, 90/99 in 62/01), Zakon o
reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l.
RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02) in drugi
predpisi, ki urejajo to področje.
12. Merila za ocenitev ponudb: v razpisni dokumentaciji.
13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 7. 2003.
Občina Črnomelj

Javni razpisi

Št. 141-01-2/2003
Ob-97912
Na podlagi 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/92,
26/92, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99 in
62/01), 68. in 133. člena Zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00 in 102/00) in
85. člena Statuta Občine Črnomelj (Ur. l.
RS, št. 35/03) objavlja župan Občine
Črnomelj

Ob-97896
Na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Vojnik o sprejemu proračuna z dne
26. 3. 2003 ter Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v
Občini Vojnik (Ur. l. RS, št. 80/02) Odbor
za kmetijstvo in razvoj podeželja občine Vojnik objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
patronaže in nege na domu na
območju Občine Črnomelj za 0,5 tima
1. Naročnik: Občina Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 3,
8340 Črnomelj.
3. Vrsta in opis storitve: izbira kandidata
za podelitev koncesije za opravljanje patro-

dopolnitev k javnemu razpisu
subvencioniranje obrestne mere za
dodeljevanje dolgoročnih investicijskih
kreditov za naložbe v kmetijsko
proizvodnjo in v razvoj turizma na
kmetijah v Občini Vojnik za leto 2003,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
57-59 z dne 20. 6. 2003, Ob-96205, se
spremeni

Dopolnitev

Stran
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Predmet javnega razpisa
Pod točko 1. in 3. se črta beseda dopolnilne dejavnosti na kmetijah.
Splošni pogoji
Dodajo se alinee:
– Investicije morajo biti začete v tekočem letu, kot se dodeljujejo krediti, vsaj 5
let ostati v regiji, biti morajo razvojno naravnane in omogočati nova delovna mesta.
– Subvencionirana obrestna mera (in dotacija v primeru investicij za opravljanje turizma na kmetijah) na posameznega upravičenca ne sme preseči 40% upravičenih
stroškov investicije (verodostojna dokazila
o nakupu zemljišč, kmetijske mehanizacije,
stroški gradbenih del) oziroma 50% upravičenih stroškov investicije v območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo. Če
investicijo izvaja mlad kmet v obdobju 5 let
po prejemu kmetije (pogoj: starost do 40
let, ustrezna poklicna usposobljenost kmeta) je dovoljeno 5% povečanje.
FInančni pogoji
Doda se alineja o upravičenih stroških
za posamezne namene:
1. Stroški nakupa kmetijske mehanizacije in opreme za potrebe kmetijstva in stroški nakupa opreme za potrebe turizma na
kmetijah.
2. Stroški nakupa nasadov, zemljišč in
gospodarskih objektov za razširitev kmetijske dejavnosti in naložbe v kmetijsko dejavnost.
3. Stroški materiala in opravljenih del ter
pridobitve gradbenega dovoljenja pri gradbenih delih v objekte in opremo za potrebe
kmetijstva in turizma na kmetijah.
Odbor za kmetijstvo
in razvoj podeželja Občine Vojnik
Ob-97935
Obvestilo o razpisu za izbiro
dobavitelja opreme
Nabava opreme za veterinarsko
kontrolo kužnih bolezni
SI0101.02
Slovenija
1. Sklic objave: Europeaid/116386/
D/S/Si.
2. Postopek: Odprti.
3. Program: Phare.
4. Financiranje: Phare, SI.0101.02.
5. Podpisnik pogodbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.
Pogodbena specifikacija
6. Opis pogodbe
V skladu s finančnim memorandumom
2001, ki sta ga v okviru programa Phare
sklenili Evropska Komisija in Vlada Republike Slovenije, so ponudniki vabljeni, da oddajo ponudbo za dobavo opreme za projekt
“Veterinarska kontrola kužnih bolezni“, (dobave opreme, vgradnja in zagon) v petih
sklopih.
7. Število in naslovi sklopov
Naslednja oprema mora biti dostavljena,
vgrajena in usposobljena za delovanje:
– sklop 1: mikroskopi,
– sklop 2: komore,
– sklop 3: kletke za poskusne živali,
– sklop 4: pohištvo,
– sklop 5: razno.
Ponudnik lahko odda ponudbo za en
sam sklop, za več sklopov ali za vseh pet
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sklopov. Ponudnik mora ponuditi celotno
količino oziroma količine, kot so označene
v posameznem sklopu. V nobenem primeru
se ne bodo upoštevale ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh količin.
Pogoji za prijavo
8. Primernost in pravilo o poreklu blaga
Razpis je, pod enakimi pogoji, odprt za
vse pravne in fizične osebe [ki nastopajo
bodisi posamezno ali v konzorciju ponudnikov] držav članic EU in držav ali območij
v regijah, ki so vključene in/ali pooblaščene z uredbo ali drugimi specifičnimi instrumenti, ki se nanašajo na program, v okviru
katerega se pogodba financira (glej General, Annex A2, EC External Aid Programmes and instruments to the Practical Guides dostopno na internet naslovu:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm).
Vsa oprema, dobavljena v okviru te pogodbe, mora imeti poreklo teh držav.
9. Razlogi za izločitev
Ponudniki morajo svoji vlogi priložiti izjavo, da niso v nobeni od kategorij, ki so
navedene pod točko 2.3 v priročniku ‘Manual of Instructions for External Relations
Contracts’ (dostopno na internet naslovu:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm).
10. Število izvodov ponudb
Ponudniki (vključno s podjetji znotraj ene
pravne skupine, ostalimi člani istega konzorcija in podizvajalci) lahko predložijo eno
ali več ponudbo za sklop. Ponudbe za dele
sklopa ne bodo upoštevane.
Ponudniki ne smejo predložiti variantne
ponudbe kot dodatek k ponudbi za dobavo
opreme, ki je zahtevana v razpisni dokumentaciji.
11. Razpisna garancija
Ponudniki morajo predložiti razpisno garancijo v vrednosti 1% celotne vrednosti
sklopa za katerega kandidirajo ob predložitvi ponudbe. Garancija bo vrnjena neuspešnim ponudnikom ob zaključku razpisnega
postopka in uspešnemu ponudniku(-om), ko
bodo vse strani podpisale pogodbo. Razpisna garancija bo vnovčena v primeru, če
izbrani ponudnik ne bo izvršil vseh obveznosti navedenih v ponudbi.
12. Izvedbena garancija
Izbrani ponudnik za sklopa 2 in 5 mora
ob podpisu pogodbe dostaviti izvedbeno
garancijo v višini 10% pogodbene vrednosti, izražene v EUR v trenutku, ko podpišeta
pogodbo obe strani.
Izvedbena garancija mora biti dostavljena na obrazcu, ki je priloga razpisne dokumentacije za sklop 2, točki 2.8, 2.13 in za
sklop 5, točke 5.6, 5.18, 5.28, 5.32, 5.34
in 5.40. Vrnjena bo v 30 dneh po končnem
prevzemu naročnika.
13. Informativni sestanek
Informativni sestanek ni predviden. Individualni obiski med razpisnim rokom niso
dovoljeni.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana, Slovenija bo odgovarjalo vsaj 11 dni
pred rokom za oddajo ponudb.
14. Veljavnost ponudb
Ponudbe morajo biti veljavne 90 dni po
datumu, določenemu za oddajo ponudb.
15. Maksimalni rok za dobavo opreme

Oprema za sklope 1, 3 in 5 mora biti
dobavljene v 3 mesecih po podpisu pogodbe, in v 9 mesecih za sklopa 2 in 4.
Kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika
16. Kriteriji za izbor
1) Kriterij za izbor je sposobnost ponudnika za izvedbo podobnih pogodb v skladu
s 4. točko razpisne dokumentacije.
Oblika ponudbe:
2) Ponudbe morajo biti v skladu z administrativnim ocenjevalnim listom in tehničnimi zahtevami.
17. Kriteriji za dodelitev
Izbrana ponudba mora v celoti ustrezati
podrobnemu tehničnemu opisu in mora biti
ekonomsko najugodnejša ponudba.
Razpisni postopek
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na naslednjih dveh naslovih:
– internetni
naslov:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Phare pisarna, soba 606, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +
386 1 478 9069, faks. + 386 1 478 9155,
kontaktna oseba: Marko Verbič.
Ponudbe morajo biti pripravljene na
osnovi standardnega ponudbenega obrazca, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, katere obliko in navodila za pripravo ponudbene dokumentacije je potrebno obvezno upoštevati.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi razpisom poslati pisno na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Phare pisarna, Dunajska 56-58,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. + 386 1 478
9069, faks. + 386 1 478 9155, kontaktna
oseba: Marko Verbič, ali na spletno stran:
http:/www.gov.si/mkgp/phare z navedbo
številke objave (pod točko 1 zgoraj) in naslova projekta, vsaj 21 dni pred rokom za
oddajo ponudb, ki je določen v točki 19.
Podpisnik pogodbe mora vsem zainteresiranim ponudnikom odgovoriti na vsa pisna
vprašanja vsaj 11 dni pred rokom za oddajo
ponudb. Vsi odgovori bodo objavljeni tudi
na zgornji spletni strani. Na vprašanja, ki
bodo prispela kasneje, podpisnik pogodbe
ne bo dajal pojasnil.
19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe v zapečateni ovojnici morajo
biti dostavljene najkasneje do 20. 8. 2003
do 10. ure zjutraj po lokalnem času, na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Phare pisarna, Dunajska
56-58, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku, ne
bodo upoštevane.
20. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 20. 8.
2003 ob 11. uri po lokalnem času, na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana,
Slovenija. Odpiranja ponudb se lahko
udeleži le en predstavnik ponudnika, ki
mora predati pooblastilo ponudnika za
zastopanje.
21. Pravna podlaga
Dobavo opreme financira Evropska Komisija iz sredstev Phare v okviru Finančnega Memoranduma, ki sta ga za leto 2001
podpisali Evropska Komisija in Republika
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Slovenije. Pravna podlaga za objavo razpisa je Uredba o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisijo Evropske skupnosti o uresničevanju
ukrepov povezanih s finančnim, tehničnim
in drugimi oblikami sodelovanja (Ur. l. RS,
št. 56/93), Finančni pravilnik z dne 21. decembra 1977, ki velja za splošni proračun
Evropske skupnosti, nazadnje dopolnjena z
uredbo Sveta (EC) št. 2458/98 z dne 23.
novembra 1998, še posebej pa poglavje IX
Zunanja pomoč ter Zakona o javnih naročilih, odstavek 2a člena 2 (Ur. l. RS, št.
39/00, 102/00).
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-97937
Supply Procurement Notice
Veterinary Control of Contagious
Diseases
Supply of Equipment
SI0101.02
Slovenia
1.
Publication
reference:
EuropeAid/116386/D/S/SI.
2. Procedure: Open.
3. Programme: Phare.
4. Financing:
Phare
–
Project
SI0101.02.
5. Contracting authority: The Ministry of
Agriculture, Forestry and Food.
Contract specification
6. Contract description
In the context of the Financing Memorandum concluded between the European
Commission and the Government of the
Republic of Slovenia under the PHARE
Programme 2001, offers are invited for the
supply of equipment for Veterinary Control
of Contagious Diseases (delivery and installation, putting into operation and maintenance) in five Lots.
7. Number and titles of Lots
The following supplies must be delivered, installed and put into operation:
– Lot 1: Microscopes,
– Lot 2: Hoods,
– Lot 3: Equipment for new animal
house (poultry and rabbits),
– Lot 4: Furniture,
– Lot 5: Various.
The Tenderer may submit a tender for
one, several or all five lots. The Tenderer
must offer the whole of the quantity or
quantities indicated for each lot. Under no
circumstances shall tenders for part of the
quantities required be taken into consideration.
Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin
Participation in tender procedure is open
on equal terms to all natural and legal persons [participating either individually or in a
grouping (consortium) of tenderers] of the
Member States and of the recipient states of
the Phare programme. See the General Annex A2; EC External Aid Programmes and
instruments to the Practical Guides, which
may be downloaded from the following Web
side: http://europa.eu.int/comm/europeaid/
index_en.htm
All goods provided for this contract must
originate in these countries.
9. Grounds for exclusion

Št.

Tenderers must provide a declaration that
they are not in any of the situations listed in
Section 2.3 of the Manual of Instructions
for External Relations contracts (available
from the following Internet address:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/
index_en.htm).
10. Number of tenders
Tenderers (including firms within the
same legal group, other members of the
same consortium, and sub-contractors)
may submit one or more tenders for a Lot.
Tenders for parts of a Lot will not be considered.
Tenderers may not provide a tender for
a variant solution in addition to their tender
for the supplies required in the tender dossier.
11. Tender guarantee
Tenderers must provide a tender guarantee of 1% of the offered total price of Lot
tendered when submitting their tender proposal. This guarantee will be released to
unsuccessful tenderers once the tender
procedure has been completed and to the
successful tenderer(s) upon signature of the
contract by all parties. This guarantee will
be called upon if the tenderer does not fulfil
all obligations stated in its tender.
12. Performance guarantee
The successful tenderer will be requested to provide a performance guarantee of 10% of the contract value in euro
when countersigning the contract. It must
be presented in the form specified in the
Annex to the tender dossier for Lot 2, items
2.8, 2.13 and Lot 5, items 5.6, 5.18, 5.28,
5.32, 5.34 and 5.40. It shall be released
within 30 days after final acceptance certificate by the Contracting Authority.
13. Information meeting and/or site visit
A clarification meeting is not foreseen.
Visits by individual prospective tenderers
during the tender period are not permitted.
The Ministry of Agriculture, Forestry and
Food (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano), Dunajska 56-58, 1000
Ljubljana, Slovenia will reply to any written
request for clarification at the latest 11 calendar days before the deadline for submission of tenders.
14. Tender validity
Tenderers shall remain bound by their
tenders for a period of 90 days from the
deadline for the submission of tenders.
15. Maximum period of delivery, installation and acceptance of the equipment
supply
The supplies must be delivered within 3
months after the signature of the contract
for Lots 1, 3, 5 and 9 months after the
signature of the contract for Lots 2, 4.
In 11 months after the signature of the
contract, the equipment must be installed,
fully operational and provisionally accepted.
Selection and award criteria
16. Selection criteria
1) Professional capacity of the candidate/s (firm or consortium) – based on
item 4 of the Tender Submission Form.
2) Compliance with administrative grid
and technical requirements.
17. Award criteria
The selected Tender has to comply fully
with the Technical Specifications and has
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to be the economically most advantageous
offer.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender is available from the following Internet address: http://europa.eu.int/
comm/europeaid/cgi/frame12.pl
The tender dossier is available at the following addresse: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano / The Ministry of
Agriculture, Forestry and Food Dunajska
56–58, 1000 Ljubljana, Slovenia, tel:
+386 1 478 90 69, fax: +386 1 478 91 55,
contact person: Mr. Marko Verbic.
Tenders must be submitted using the
standard tender submission form included
in the tender dossier, whose format and
instructions must be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano/The Ministry of Agriculture, Forestry and Food, Dunajska 56-58, 1000
Ljubljana, Slovenia, tel. +386 1 478 90 69
fax: +386 1 478 91 55, contact person:
Mr. Marko Verbic,
at least 21 days before the deadline for
submission of tenders given in item 19. The
Contracting Authority must reply to all
tenderers’ questions at least 11 days before the deadline for submission of tenders.
No further clarifications will be given after
this date.
19. Deadline for submission of tenders
Tenders in a sealed envelope must be
submitted at the latest on 20th August 2003
at 10.00 hrs.a.m. at: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano / The
Ministry of Agriculture, Forestry and Food
Phare pisarna/Phare Office Dunajska
56-58, 1000 Ljubljana Slovenia.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session
The tenders will be opened in public
session on 20th August, 2003 at 11.00 a.m.
local time at the Ministry of Agriculture, Forestry and Food (Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano), Dunajska 56-58,
1000 Ljubljana, Slovenia. Only one
Tenderer’s representative, submitting the
power of attorney, may attend the opening
session.
21. Legal basis
Supply of equipment is financed by the
European Commission from Phare funds in
the framework of the Financing Memorandum signed by the EC and the Republic of
Slovenia for 2001. Legal basis for tendering
is the Decree on ratification of the Framework Agreement between the Government
of the Republic of Slovenia and the European Community Commission on Implementation of Measures related to Financial, Technical and other Forms of Cooperation (OG
RS 56/93), the Financial Regulations of 21
December 1977 applicable to the General
Budget of the European Communities, at last
amended by Council Regulation (EC)
No.2458/98 of 23 November 1998 and in
particular Title IX, External Aid, and Public
Procurement Law, section 2a of Article 2
(OG RS 39/00, 102/00).
The Ministry of Agriculture,
Forestry and Food
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Št. 511-4/2003
Ob-97993
Na podlagi Uredbe o izvajanju srednjeevropskega Sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) ter začasni uporabi dodatnega
Protokola št. 11 k CEFTA in dodatnega Protokola št. 12 k CEFTA (Uradni list RS, št. 113/02, 23/03) ter na podlagi
10. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02 in 11/03), objavlja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
razpis
za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi komisijske delitve v skladu z Uredbo o izvajanju
srednjeevropskega Sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) ter začasni uporabi dodatnega
Protokola št. 11 k CEFTA in dodatnega Protokola št. 12 k CEFTA
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) objavlja v skladu s prilogo 41
Uredbe o izvajanju srednjeevropskega Sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) ter začasni uporabi dodatnega Protokola
št. 11 k CEFTA in dodatnega Protokola št. 12 k CEFTA (Uradni list RS, št. 113/02 in 23/03) in na podlagi 10. člena
Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02 in 11/03) naslednje količine blaga,
ki se razdelijo po metodi komisijske delitve v okviru carinskih kvot.
Tarifna
oznaka

Poimenovanje

Količina (t)
(1)

0201

Meso, goveje, sveže ali ohlajeno

50

0203

Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

50

0207

Meso in užitni odpadki perutnine iz tar. št. 0105, sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno

0210

112.5

Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nasoljeni, v slanici, sušeni
ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz drugih klavničnih
izdelkov

50

0401 20 11

Mleko in smetana, nekoncentrirana in brez dodatnega sladkorja ali
drugih sladil
– Z več kot 1 mas. % do vključno 6 mas. % maščobe:
– – do vključno 3 mas. %:
– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov

250

0401 20 91

– – nad 3 mas. %:
– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov

250

Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja in drugih
sladil

25

Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano
ali kislo mleko in smetana, koncentrirano ali ne, z dodatkom sladkorja
ali drugih sladil, aromatizirano ali z dodanim sadjem, lupinastim sadjem
ali kakavom

500

0405

Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka; mlečni namazi

75

0406
0406 20

Sir in skuta
– Sir, nariban ali v prahu, vseh vrst

25

0406 30

– Sir, topljen, razen naribanega ali v prahu

175

0406 40

– Sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi plesnimi nastale v jedru sira

50

0406 90

– Sir, drug

150

0701
0701 90

Krompir, svež ali ohlajen
– Drug

500

0702 00 00

Paradižnik, svež ali ohlajen

150

0705

Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium spp.), sveža ali ohlajena

250

0707 00

Kumare in kumarice, sveže ali ohlajene

175

0401
0401 20

0402

0403

Obdobje (rok)
uvoza (2)

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
0709

Št.

66-67 / 11. 7. 2003 / Stran 4057

0709 51 00
0709 59

Druge vrtnine, sveže ali ohlajene
– Gobe in gomoljike:
– – gobe iz rodu Agraricus
– – druge

0709 60

– Plodovi iz rodu Capsicum ali Pimenta

100

0808
0808 10

Jabolka, hruške in kutine, sveže
– Jabolka

500

0810
0810 10 00

Drugo sadje, sveže
– Jagode

125

1005
1005 90 00

Koruza
– Druga

1103
1103 11

Žitni drobljenci, zdrob in peleti
– Drobljenec in zdrob:
– – pšenična

75

1103 13

– – koruzna

50

1509

Oljčno olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda
kemično nemodificirano

417

1517

Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti in olj živalskega ali
rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja,
primerni za prehrano, razen jedilnih masti ali olj in njihovih frakcij iz
tar. št. 1516
– Margarina, razen tekoče margarine

900

Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih užitnih klavničnih proizvodov
ali krvi; sestavljena živila na osnovi teh proizvodov

25

1602

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovja ali krvi

700

1604

Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadomestki,
pripravljeni iz ribjih jajčec

358

1806

Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav

475

1901

1901 10 00

Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba in sladnega
ekstrakta brez dodatka kakava ali z dodatkom kakava v prahu v količini
manj kot 40 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki
niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tar. št.
0401 do 0404 brez dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom
kakavovega prahu v količini manj kot 5 mas. %, preračunano na
popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na
drugem mestu
– Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih za prodajo na drobno

525

1901 20 00
1901 90

– Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih izdelkov iz tar. št. 1905
– Drugo

1902

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi
snovmi) ali drugače pripravljene, kot so špageti, makaroni, rezanci,
lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen
– Nepolnjene testenine, nekuhane in ne drugače pripravljene:
– – z jajci
– – druge
– Polnjene testenine, kuhane ali nekuhane ali drugače
pripravljene
– Druge testenine

1517 10
1601 00

1902 11 00
1902 19
1902 20
1902 30

7.5

14.000

425

75
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1904

1904 10

2001

2002
2002 90
2003
2003 10
2003 90 00
2005
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Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih
izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v zrnu ali obliki
kosmičev ali druge oblike (razen moke drobljencev in zdroba),
predkuhana ali drugače pripravljena, ki niso navedena in ne zajeta na
drugem mestu
– Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih
izdelkov

37.5

Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali
konzervirani v kisu ali ocetni kislini

150

Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače, kot s kisom ali
ocetno kislino
– Drugo

75

Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali v
ocetni kislini
– Gobe iz rodu Agaricus
– Druge

10

2005 20

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali ocetni
kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006
– Krompir

15

2005 90

– Druge vrtnine in mešanice vrtnin

100

2007

Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz oreškov in sadne
paste ali paste iz oreškov, dobljeni s toplotno obdelavo, z dodatkom
sladkorja ali drugih sladil ali brez njih
– – drugo

150

Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali
konzervirani, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali brez
njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu
– Češnje in višnje

25

2007 99
2008

2008 60
2009

2009 71
2009 79
2009 80
2009 90
2101

2101 30

2102

Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani in
brez dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez
njih
– Jabolčni sok:
– – z Brix številom ne več kot 20
– – drugo
– Sok iz drugega sadja ali vrtnin
– Mešanice sokov
Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté čaja in
pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali mate
čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi
ekstrakti, esence in koncentrati
– Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi
ekstrakti, esence in koncentrati

550

225

Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi
(razen cepiv iz tar. št. 3002); pripravljeni pecilni praški

500

2103 30

Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe in
kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in
pripravljena gorčica
– Gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica

75

2103 90 (3)

– Drugo

700

2104
2104 10

Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana sestavljena
živila
– Juhe in ragu juhe ter pripravki za te juhe

125

2105 00

Sladoled in druge ledene sladice s kakavom ali brez kakava

250

2103
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2106
2106 90

Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu
– Drugo

2202

Vode, vključno mineralne vode in sodavice, z dodanim sladkorjem ali
drugimi sladili ali aromatizirane ter druge brezalkoholne pijače, razen
sadnih in zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v tar. št. 2009
– Vode, vključno mineralne vode in sodavice, z dodanim sladkorjem ali
drugimi sladili ali aromatizirane

2.250

2202 90

– Drugo

1.000

2203 00

Pivo iz slada

3.000

2204

Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni mošt, razen
tistega iz tar. št. 2009
– Druga vina; grozdni mošt, katerega fermentacija je ustavljena z
dodajanjem alkohola:
– – v posodah do vključno 2 l

110

Nedenaturiran etanol (nevtralni, sintetični ali fermentirani etanol), z
vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več; denaturirani etanoli, s katero koli
vsebnostjo etanola
– Etanol, z vsebnostjo 80 vol. % ali več, nedenaturiran

500

2208 20

Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot 80 vol. %; žganja, likerji in
druge alkoholne pijače s katero koli vsebnostjo alkohola
– Žganje iz vina iz grozdja ali grozdnih tropin:

225

2208 50

– Gin in brinjevec

25

2208 60

– Vodka

150

2208 70

– Likerji, krepilne pijače

125

2208 90

– Drugo

200

2402
2402 20

Cigare, cigarilosi in cigarete iz tobaka ali tobačnih nadomestkov
– Cigarete, ki vsebujejo tobak

125

2202 10 00

2204 21
2207

2207 10 00
2208

625

(1) Kjer je navedena razpisana količina le v okviru štirimestne ali šestmestne tarifne oznake, je dovoljen uvoz za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.
(2) Pri količinah, pri katerih obdobje uvoza ni navedeno, velja rok uvoza 31. 12. 2003.
(3) Od tega 100 ton majoneze in 600 ton drugega (kar se dodeli predvsem izdelkom, imenovanim »Vegeta«, in nato
drugim izdelkom).
Vlagatelj vloži zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote v roku 15 dni po objavi
razpisa v Uradnem listu RS.
Zahtevki se vlagajo pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana
(v nadaljnjem besedilu: agencija). Zahtevek se posreduje na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 3 Uredbe o načinu
delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02 in 11/03).
Po končani razdelitvi izda Agencija vlagatelju odločbo o dodeljeni količini blaga. Zahtevek za dodelitev določene količine
blaga v okviru posamezne carinske kvote mora biti kolkovan z upravnimi kolki v višini 4.250 SIT.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Št. 303-13/2003
Ob-97803
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56-58 objavlja na podlagi 24. in
26. člena Uredbe o programih kmetijske
strukturne in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2003 in 2004 (Uradni list
RS, št. 43/03)
javni razpis
za sofinanciranje predstavitve
slovenskega ekološkega kmetijstva in
slovenskih EKO izdelkov na sejmu
BIOFACH 2003 v Nurnbergu, Nemčija
I. Predmet javnega razpisa
Sofinanciranje predstavitve slovenskega
ekološkega kmetijstva in slovenskih prehrambenih EKO izdelkov na sejmu BIOFACH 2003 v Nurnbergu, Nemčija.
Sredstva so namenjena sofinanciranju
predstavitve slovenske ekološke pridelave/predelave ter ekoloških prehrambenih
proizvodov z namenom pospeševanja prodaje slovenskih ekoloških proizvodov na tujih trgih.
II. Razpoložljiva sredstva za predmet javnega razpisa so 2,000.000 SIT, proračunska postavka 1473 (skupni nameni: pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov - podpora).
III. Upravičljivi stroški za ta namen so
stroški, ki nastanejo pri najemu, ureditvi ter
uporabi razstavnega prostora za svojo predstavitev na sejmu, potni stroški bivanja v
času sejma, priprava in tisk promocijskega
materiala, namenjenega za predstavitev na
sejmu, kot so plakati, tiskani materiali; stroški, ki nastanejo z udeležbo na strokovnih
konferencah v okviru sejma, kot so kotizacije, priprave predstavitvenih gradiv.
IV. Upravičenci do sredstev: nevladne,
neprofitne organizacije v Republiki Sloveniji, registrirane v skladu s predpisi, ki urejajo
društva (Zakon o društvih, Uradni list RS,
št. 60/95 in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o društvih, Uradni list RS,
št. 89/99).
V. Pogoji za pridobitev sredstev
Vlagatelj mora najkasneje do 12. avgusta 2003 na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Dunajska 56-58,
1000 Ljubljana, predložiti vloge za sofinanciranje.
Vlagatelj mora v vlogi predložiti vse obvezne sestavine vloge, navedene pod VI.
točko, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili.
VI. Obvezna sestavina vloge:
– pravilno in v celoti izpolnjeno ter s strani pooblaščene osebe podpisano vlogo za
pridobitev sredstev sofinanciranja z izpolnjenimi razpisnimi obrazci iz razpisne dokumentacije (Obrazec za oddajo vloge in Izjava o nezavajajočih podatkih),
– natančen opis sejemske predstavitve
z zadanimi in uresničenimi cilji predstavitve,
opis udeležbe na obsejemskih dejavnostih
(konferencah, simpozijih...) z vsemi dokazili
o dejanski izvedbi prej navedenega,
– sprecifikacija celotnih stroškov predstavitve s finančnimi dokazili o vseh izvedenih dejavnostih, katere se v skladu s III.
točko javnega razpisa lahko uveljavlja kot
upravičljive stroške za sofinanciranje,
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– vlagatelji morajo vlogi za vsako posamezno merilo predložiti potrebna dokazila,
na podlagi katerih bo mogoče oceniti vložnikovo vlogo,
– kopijo o registraciji društva/zveze
društev,
– podpisan vzorec pogodbe iz te razpisne dokumentacije.
VII. Merila za izbiro: vloge bodo točkovane v skladu z naslednjimi merili, ki so
natančneje razdelana v razpisni dokumentaciji:
a) sejemska predstavitev je bila skupna
za čim večje število slovenskih ekoloških
pridelovalcev/predelovalcev in institucij,
b) sejemska predstavitev je bila skupna
za čim večje število slovenskih ekoloških
prehrambenih proizvodov,
c) argumentirana in dejansko prikazana
finančna sredstva, namenjena za organizacijo skupne sejemske predstavitve s strani
organizatorja predstavitve,
d) predstavitev sistema ekološke pridelave/predelave s tem, da je predstavljen tako sistem kontrole, kot tudi certificiranje
ekološke pridelave/predelave v Republiki
Sloveniji,
e) razpoložljivost spremljajočega promocijskega materiala,
f) velikost predstavitvenega sejemskega
prostora,
g) aktivna strokovna udeležba slovenskih
predstavnikov na čim več obsejemskih dejavnostih (konferencah, simpozijih...).
VIII. Uporaba meril
Sofinancirane bodo vloge, ki bodo na
podlagi ocenjenih meril dosegle najmanj
60% od vseh možnih točk. Skupno možno
število točk je 27. MKGP bo ukrepe iz tega
razpisa sofinanciralo največ do 50% upravičljivih stroškov. Podpore se dodeljujejo do
porabe za ta namen razpoložljivih sredstev.
V primeru, da razpoložljiva sredstva ne bodo zadostovala za 50% sofinanciranje vseh
pozitivno ocenjenih vlog, se sredstva sofinanciranja proporcionalno znižajo pri vseh
vlogah.
IX. Rok in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo biti
predložene do vključno 12. avgusta 2003,
na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Oddelek za odnose z
javnostmi in promocijo, Dunajska 56-58,
1000 Ljubljana, z oznako: »Ne odpiraj - vloga za javni razpis BIOFACH 2003«.
X. Razpisna dokumentacija
Zainteresirani lahko razpisno dokumentacijo dvignejo vsak delovni dan od 10. do
11. ure, soba 726 - Služba za stike z javnostmi in promocijo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Dunajska
56-58, 1000 Ljubljana.
Za vse dodatne informacije smo vam na
voljo
na
tel.
01/478-91-86
ali
01/478-90-17.
XI. Obravnava vlog in postopek odobritve
Pravočasno prispele vloge bo pregledovala in ocenila strokovna komisija, ki jo je s
sklepom predhodno določil minister. Pregled in ocenjevanje vlog bo potekalo dne
14. avgusta 2003 ob 10. uri v sejni sobi
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS.

Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku 8 dni od pregleda
pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. Vloge, ki jih vlagatelj v roku 15
dni od dneva prejema obvestila ne dopolni,
bodo kot nepopolne zavržene.
Vloge, ki bodo prispele prepozno, bodo
zavržene.
Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
O dodelitvi sredstev bo na podlagi predloga strokovne komisije z odločbo odločil
minister.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v roku 60 dni od odpiranja ponudb.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 404-03-36/2003
Ob-97921
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 47/03), Pravilnika o financiranju in
sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 62/96, 11/98, 48/99 in 46/01) in
Sporazuma med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Republike Indije o znanstvenem in
tehnološkem sodelovanju (Ur. l. RS-MP, št.
4/96), Ministrstvo Republike Slovenije za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenega in
tehnološkega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Republiko Indijo
v letih 2004 in 2005
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je:
a) sofinanciranje medsebojnih obiskov v
okviru skupnih raziskovalnih projektov (krajši obiski do 14 dni, daljši obiski od 1 do 3
mesecev);
b) sofinanciranje organizacije in udeležbe
na dvostranskih strokovnih srečanjih v Republiki Sloveniji oziroma v Republiki Indiji;
c) sofinanciranje študijskih obiskov (do
14 dni).
3. Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport Republike Slovenije bo sodelovanje
sofinanciralo v naslednji višini:
a) za predmet razpisa pod točkama 2.a.
in 2.c.:
– mednarodne prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki
Indiji;
– stroške bivanja v Domu podiplomcev
ali izjemoma v hotelu B kategorije in dnevnice za indijske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (krajši obiski do 14 dni);
– stroške bivanja v Domu podiplomcev
in protivrednost 440 EUR mesečno v SIT
(za namene dnevnic) za indijske raziskovalce (daljši obiski od 1 do 3 mesecev);
– osnovno zdravstveno zavarovanje za
indijske raziskovalce ob obiskih v Republiki
Sloveniji;
– sofinancirani bodo skupni raziskovalni
projekti oziroma medsebojni obiski projekt-
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nih partnerjev v okviru le-teh (do 15 projektov) ter študijski obiski z namenom vzpostavljanja oziroma širjenja medsebojnih stikov (do 20 človek/tednov na leto);
b) za predmet razpisa pod točko 2.b.:
– mednarodne prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob udeležbah na skupnih strokovnih srečanjih, ki jih organizira indijska stran;
– lokalne prevozne stroške, stroške namestitve in dnevnic za udeležence iz Republike Indije ter stroške organizacije srečanja do maksimalno 700.000 SIT na srečanje, za srečanja, ki jih organizira slovenska
stran.
4. Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Republike Indije bo sodelovanje sofinanciralo v naslednji višini:
– mednarodne prevozne stroške za indijske raziskovalce ob obiskih v Republiki
Sloveniji;
– stroške bivanja in dnevnice ob krajših
in daljših obiskih slovenskih raziskovalcev v
Republiki Indiji;
– osnovno zdravstveno zavarovanje za
slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Indiji;
– mednarodne prevozne stroške za indijske raziskovalce ob udeležbah na skupnih strokovnih srečanjih, ki jih organizira slovenska stran;
– lokalne prevozne stroške, stroške namestitve in dnevnic za udeležence iz Republike Slovenije ter stroške organizacije srečanj, ki jih organizira indijska stran.
5. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02);
– vodja projekta, organizator skupnega
strokovnega srečanja oziroma kandidat za
študijski obisk v Republiki Indiji mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega
projekta (Ur. l. RS, št. 96/02);
– predlogi za skupne raziskovalne projekte, strokovna srečanja in študijske obiske 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 oziroma sofinancirane projekte
temeljnega in aplikativnega raziskovanja ali
odobrene mednarodne projekte (zlasti npr.
sodelovanje v 5. okvirnem programu EU na
področju raziskav, tehnološkega razvoja in
predstavitev in/ali v 6. okvirnem programu
EU oziroma s strani Ministrstva za gospodarstvo sofinancirane razvojno tehnološke
projekte (navesti šifre in naslove projektov),
ki zagotavljajo osnovni vir financiranja predvidenih raziskav;
– prednost pri izbiri bodo imeli predlogi,
ki se nanašajo na raziskave na področju
biotehnologije in molekularne biologije,
elektronike, informacijskih tehnologij, materialov, okoljskih tehnologij;
– vloge za sofinanciranje morajo vsebovati vse v prijavnem obrazcu zahtevane
podatke ter biti pripravljene v skladu z navodili, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Št.

6. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za
sofinanciranje
Predlog izbora prijav za nadaljnjo obravnavo pri pristojnem mednarodnem organu,
to je Skupni slovensko-indijski delovni skupini za znanstveno in tehnološko sodelovanje, pripravi imenovani slovenski del navedenega odbora, pri čemer upošteva ovrednotenje kakovosti raziskovalnih projektov
oziroma programov. Navedeno ovrednotenje vključuje: pomen rezultatov raziskav za
družbeni in gospodarski razvoj Republike
Slovenije, znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav, možnosti za vključitev v
raziskovalne projekte EU, uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu, reference vodje projekta in raziskovalne skupine (oziroma pri študijskih obiskih reference
kandidata), vključenost mladih raziskovalcev
ter izvedljivost projekta.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 30,000.000 SIT.
Sofinanciranje v letu 2005 je vezano na
sprejem proračuna za navedeno proračunsko leto ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. 1. 2004.
9. Pisne vloge v 3 izvodih v angleškem
in 1 izvodu v slovenskem jeziku z vso potrebno dokumentacijo in z oznako »Ne odpiraj
– vloga za javni razpis za sofinanciranje
znanstvenega in tehnološkega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2004 in 2005« ter navedbo naslova vlagatelja na ovojnici morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah na naslov: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Glavna
pisarna, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
10. Indijski partner mora sočasno dostaviti 8 izvodov vloge v angleškem jeziku na naslov: Ministry of Science and Technology, International Division, Department of Science
and Technology, Technology Bhawan, New
Mehrauli Road, New Delhi – 110-016, India.
11. Pravilno označene vloge za sofinanciranje morajo ne glede na način prenosa
na naslov Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport Republike Slovenije prispeti do vključno petka, 12. septembra 2003 do 12. ure.
12. Vloge bo po preteku tega roka odprla strokovna komisija. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih oziroma oddanih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene pošiljateljem.
13. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13, 1000 Ljubljana, v ponedeljek, 15. septembra 2003 ob 9. uri.
14. Sklep o izboru vlog za sofinanciranje skupnih raziskovalnih projektov, strokovnih srečanj ter študijskih obiskov izda Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport na podlagi obligatorne izbire Skupne slovensko-indijske delovne skupine za znanstveno in
tehnološko sodelovanje.
15. Razpisna dokumentacija bo po objavi tega javnega razpisa objavljena na domači strani Ministrstva za šolstvo, znanost
in šport, vlagatelji pa jo lahko dobijo tudi
vsak delavnik po objavi razpisa med 9. in
15. uro v tajništvu Sektorja za mednarodno
znanstveno sodelovanje MŠZŠ, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-46-76.
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Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo
pri
Alenki
Mihailovski,
tel.
01/478-46-90, e-pošta: alenka.mihailovski@gov.si.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 663-05-266/03-02
Ob-98019
Na podlagi 44. in 47. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92, 42/94 –
odl. US, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00,
26/01 in 6/02) in 5. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Ur. l.
RS, št. 72/97, 57/99, 54/01 in 21/03) ter v
skladu s sklepom ministra za delo, družino in
socialne zadeve št. 663-05-266/03 z dne 4.
7. 2003 objavlja Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
javni natečaj
za podelitev koncesije za opravljanje
storitev institucionalnega varstva v
domu za starejše Medvode
1. Koncedent: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Predmet koncesije: nadaljevanje
opravljanja standardne in nadstandardne
storitve institucionalnega varstva starejših v
domu za starejše Medvode, namesto dosedanjega koncesionarja, z začetkom izvajanja dejavnosti v oktobru 2003.
3. Opis storitve
Standardna storitev obsega:
– osnovno oskrbo,
– socialno oskrbo,
– zdravstveno varstvo.
Osnovna oskrba zajema: bivanje v ogrevanih, opremljenih in vzdrževanih dvo in več
posteljnih sobah, zagotavljanje sanitarnih
prostorov, prostorov za osebno higieno,
skupnih prostorov ter prostorov za programe, pranje, likanje in šivanje, čiščenje in
vzdrževanje prostorov, objekta in okolice ter
druge potrebne storitve. V osnovno oskrbo
spada tudi priprava in strežba celodnevne,
starosti in zdravstvenemu stanju primerne
prehrane.
Socialna oskrba zajema: varstvo kot pomoč pri reševanju osebnih in socialnih stisk,
pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pri
vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, komunikaciji, orientaciji ter organiziranje prevozov,
ki niso zdravstveno indicirani. Zajema tudi
posebne oblike varstva, namenjene ohranjanju samostojnosti, socialnih odnosov ter aktivnemu preživljanju prostega časa.
Zdravstveno varstvo se izvaja po predpisih s področja zdravstva.
Storitev se izvaja v celodnevni obliki
(24 ur) v skladu s pogoji iz Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 52/95, 19/99, 28/99 in
19/99) (v nadaljevanju: Pravilnik).
Nadstandardna storitev se izvaja v pogojih, ki so višji od minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje socialno varstvenih storitev.
Storitev je možno šteti za nadstandardno le
v primerih, za katere Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Ur. l. RS, št. 36/02, 107/02, 2. in
32. člen) dopušča možnost oblikovanja cene za nadstandardno storitev.
Dodatne storitve, ki jih izvajalci ponujajo
poleg standardne in nadstandardne storitve, niso predmet tega natečaja.
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4. Obseg storitve v celodnevni obliki: v
skladu s sklepom ministra z dne 7. julija
2003, se razpisuje koncesija za opravljanje
storitev institucionalnega varstva starejših
skupaj okvirno za 186 uporabnikov.
5. Krajevno območje, za katerega se
razpisuje koncesija: koncesija se razpisuje
za opravljanje storitev na naslovu Zbiljska
cesta 15, 1215 Medvode.
6. Uporabniki storitev, za katere se koncesija razpisuje
Uporabniki storitve so osebe, stare nad
65 let in so upravičenci po Pravilniku, ki
izpolnjujejo še naslednje pogoje:
a) ne potrebujejo neposredne osebne
pomoči,
b) z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami in manjšim obsegom potrebne
neposredne osebne pomoči in
c) z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki terjajo stalno neposredno osebno pomoč.
7. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se bo začela izvajati v skladu s pogodbenimi določili in se podeli za nedoločen čas.
8. Viri financiranja storitev
Storitev plačujejo uporabniki ali drugi zavezanci, razen v primerih, ko so ti v skladu s
tretjim odstavkom 100. člena Zakona o socialnem varstvu delno ali v celoti oproščeni
plačila storitve.
Za oprostitve in olajšave plačila storitev
se uporabljajo določila Uredbe o merilih za
določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 38/02,
106/02).
Storitve zdravstvenega varstva se plačujejo v skladu z letno pogodbo z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije.
9. Način določitve cene
Ceno storitve določi koncesionar v skladu z metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, določeno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 36/02,
107/02).
V skladu s tretjim odstavkom 101. člena
Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju: ZSV) bo potrebno k ceni storitve pridobiti soglasje koncedenta.
Ponudnik ločeno določi ceno za standardno storitev in ceno za morebitno nadstandardno storitev. Cena storitve na dan
začetka izvajanja dejavnosti, ki je predmet
koncesije, ne sme biti večja od cene v ponudbi, valorizirane na način, ki ga določa
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik
Na javni natečaj se lahko prijavijo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s 17. členom
Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega natečaja;
– izpolnjujejo pogoje iz 60. člena ZSV
(pravne osebe) in iz 65. in 66. člena ZSV
(fizične osebe) za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega natečaja;
– imajo zagotovljeno zadostno število
strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev ter zagotavljajo ustrezno vodenje dejavnosti, ki je predmet javnega natečaja;
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– imajo izdelan podroben program dela
izvajanja storitev, ki je predmet javnega natečaja;
– zagotavljajo kakovostno izvajanje storitev.
Ne glede na prvo alineo prejšnjega odstavka se lahko na javni natečaj prijavi tudi
fizična oseba, ki še ni registrirana za opravljanje dejavnosti in izpolnjuje vse pogoje iz
65. in 66. člena ZSV.
Pri zagotovitvi pogojev iz tretje alinee drugega odstavka je ponudnik dolžan upoštevati zahtevo, da mora za predmet koncesije
zaposliti delavce, zaposlene pri dosedanjem
koncesionarju, kolikor njihovo število in strokovna izobrazba ustrezata veljavnim normativom in standardom na področju socialnega varstva.
11. Dokazila, ki jih morajo ponudniki predložiti kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev
Ponudniki, ki se prijavljajo na javni natečaj, morajo v skladu s prvim odstavkom
18. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva predložiti naslednja
dokazila o izpolnjevanju pogojev in popolnosti ponudbe:
1. prijavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
2. dokazilo o registraciji ponudnika;
pravne osebe predložijo izpisek iz sodnega
registra, ki ni starejši od 30 dni in veljavno
družbeno pogodbo ali drug ustanovitveni
akt, zasebniki predložijo odločbo pristojne
upravne enote, kjer je registriran zasebnik
oziroma dovoljenje za delo Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve (original ali
overjena kopija),
3. obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
po dejavnosti, izdano na podlagi Uredbe o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02),
4. dokazilo o vpisu v davčni register oziroma davčno številko (original ali overjena
kopija),
5. organizacijsko shemo ponudnika s
prikazanimi kadri in izjavami o njihovi zaposlitvi (obrazec OSK v prilogi) oziroma izjavo
o obsegu prevzema delavcev za izvajanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije od dosedanjega koncesionarja,
6. projekcijo finančnega poslovanja za
koncesijsko dejavnost za obdobje petih let
od začetka opravljanja koncesijske dejavnosti na lokaciji, ki je predmet natečaja
(obrazec PFPK),
7. dokazilo o lastništvu prostorov z zemljiškoknjižnim izpiskom ali dokazilo o razpolaganju s prostori, kar dokazuje z najemno
pogodbo z večinskim lastnikom objektov, v
katerih se bo opravljala storitev, ki je predmet koncesije,
8. dokazila o zagotovljeni opremi za izvajanje dejavnosti, iz katerih je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev v
skladu z določili Pravilnika o minimalnih
tehničnih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega varstva starejših oseb, pomoči na domu in socialnega servisa (Ur. l. RS,
št. 6/99),
9. program dela in izvajanja storitev institucionalnega varstva starejših oseb (cilji,
metode dela, ciljne populacije, oblika in obseg storitev z navedbami o obsegu izvajanja
standardne in nadstandardne storitve, s podrobno opredelitvijo vsebine in ravni stan-

dardne in nadstandardne storitve ter razliko
med njima – obrazec PK),
10. kalkulacijo cene na dan 1. 2. 2003
v skladu s Pravilnikom o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
(obrazec CK s finančnim načrtom),
11. izjavo ponudnika o poslovni ustreznosti (obrazec IPK),
12. izjavo ponudnika o predvidenem začetku izvajanja dejavnosti (obrazec IK),
13. bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1% od ocenjene vrednosti investicije, vendar ne več kot 5,000.000 SIT, z
veljavnostjo do 30. 11. 2003 (obrazec bančna garancija-1).
Če se na javni natečaj prijavi fizična ali
pravna oseba, ki je skladno s tretjim odstavkom 41.b člena Zakona o socialnem varstvu
pridobila dovoljenje za delo za izvajanje institucionalnega varstva starejših, lahko namesto dokazila iz druge podtočke 11. točke,
predloži izjavo o pridobitvi tega dovoljenja.
Za dele objektov, ki so v lasti etažnih
lastnikov in za katere ponudnik še ne bo
predložil dokazil iz 7. podtočke 11. točke
do sklenitve pogodbe o koncesiji, bo ponudnik moral predložiti dokazila o lastništvu ali
najemne pogodbe najkasneje do začetka
izvajanja dejavnosti v teh prostorih. Do sklenitve najemnih pogodb z etažnimi lastniki
lahko koncesionar opravlja storitev, ki je
predmet natečaja v takšnem obsegu, kot
mu ga na podlagi sklenjenih najemnih pogodb omogočajo minimalni tehnični pogoji
za izvajanje socialno varstvenih storitev, vendar največ v obsegu za 186 uporabnikov.
12. Rok in način prijave na javni natečaj
Ponudniki morajo svojo ponudbo na javni natečaj predložiti koncedentu osebno ali
priporočeno po pošti do 12. 8. 2003 do
12. ure.
Ponudniki predložijo svoje ponudbe na javni natečaj v zaprti ovojnici na naslov Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava za
javni natečaj za podelitev koncesije za opravljanje storitve institucionalnega varstva v domu starejše Medvode – ne odpiraj«.
13. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Koncedent bo pri izbiri ponudnikov za
podelitev koncesije uporabil naslednje kriterije:
– kakovost predloženega programa izvajanja storitev, in sicer z vidika:
– splošnih ciljev programa in ciljnih
populacij,
– števila in usposobljenosti kadrov za
opravljanje dejavnosti,
– organiziranosti dela (izvajanja programa),
– tehničnih pogojev izvajanja storitve,
– oblike in obsega izvajanja storitev,
– metod dela,
– ceno storitve.
Pri ocenjevanju ponudb se bodo upoštevali kriteriji v naslednjem razmerju:
– kakovost programa do 50 točk (največ točk pridobi ponudniki, z najbolje ocenjenim programom, pri čemer so izhodišče
veljavni standardi in normativi na področju
socialnega varstva),
– cena storitve do 50 točk (največ točk
pridobi ponudnik z najnižjo ceno oskrbe I,
ostali pa sorazmerno manj).
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14. Rok za izbor ponudnikov, izdajo
odločbe in sklenitev koncesijske pogodbe
Minister za delo, družino in socialne
zadeve bo na podlagi poročila strokovne
komisije o pregledu in presoji ponudb,
najkasneje v roku 30 dni po prejemu poročila izbral ponudnika, ki mu bo z odločbo ali odločbo z odložilnim pogojem podelil koncesijo za opravljanje storitve, ki
je predmet koncesije.
Z izbranim ponudnikom bo podpisana
pogodba o koncesiji po dokončnosti
odločbe o podelitvi koncesije.
15. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo dobijo interesenti na recepciji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5, IV. nadstropje.
Dodatne informacije o javnem natečaju
je mogoče dobiti po telefonu ali osebno
med 9. in 10. uro od ponedeljka do petka,
v času do 12. avgusta 2003, pri Tomažu
Čebulju, na tel. 01/478-34-16 in pri Alešu
Kendi, na tel. 01/478-32-43.
Ponudniki lahko dobijo dodatne informacije, potrebne za prijavo na natečaj,
tudi pri dosedanjemu izvajalcu storitve
(Dom Medvode d.o.o.), po predhodnem
soglasju koncendenta.
Razpisna dokumentacija zajema:
– potrdilo o dvigu razpisne dokumentacije,
– prijavo na natečaj,
– opis podrobnejših kriterijev za izbiro,
– osnutek pogodbe o koncesiji,
– obrazce (OSK, PK, CK, IK, IPK,
PFPK),
– obrazec bančne garancije za resnost
ponudbe,
– Pravilnik o koncesijah na področju
socialnega varstva.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 0202-23/6-2003
Ob-97919
Na podlagi določil 64. člena Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92,
13/93, 9/96, 29/98, 6/99, 56/99
99/01 in 60/02), Upravni odbor Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije objavlja
razpis
za povečanje obsega rednih
programov zdravstvenih storitev
1. Za povečanje obsega (količine) rednih programov zdravstvenih storitev objavlja Zavod razpis za:
1. operacije sive mrene v vrednosti
120 mio SIT:
– šifra po Zeleni knjigi 51460;
2. program ortopedskih operacij v vrednosti 140 mio SIT:
– šifre po Slovenski klasifikaciji operacij:
– 5RD08,
– 5RD10.
3. program zdravljenja kardiovaskularnih obolenj v vrednosti 600 mio SIT:
– šifre po Slovenski klasifikaciji operacij:
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– 3AB02,
– 3BA07.01 in 3BA07.02,
– 3BA06.01 in 3BA06.02,
– operacije na odprtem srcu (vključujejo vso potrebno pripravo bolnika na operacijo in pooperativno zdravljenje).
2. Razpisujejo se programi zdravstvenih
storitev v obveznem zdravstvenem zavarovanju, katerega nosilec in izvajalec je Zavod.
Na ta razpis se lahko prijavijo vsi zainteresirani javni zdravstveni zavodi, gospodarske družbe in drugi zavodi ter zasebni zdravstveni delavci, ki izpolnjujejo pogoje, potrebne za izvajanje razpisanih storitev.
Vsi ponudniki morajo morajo predložiti:
– načrt izvedbe povečanega obsega
programa po mesecih (september – december 2003);
– izjavo, da so pripravljeni sprejemati zavarovane osebe, ki čakajo na čakalnih listah pri drugih izvajalcih.
3. Pri izbiri bodo imeli prednost tisti ponudniki, ki bodo izpolnjevali kriterije iz 2.
točke tega razpisa in zagotovili primerno ceno.
Rok za izvedbo povečanega obsega rednih programov zdravstvenih storitev je
31. 12. 2003.
4. Ponudbe morajo biti pripravljene na
predpisanih obrazcih.
Obrazci za prijavo na razpis so dosegljivi
na sedežu Zavoda v Ljubljani, Miklošičeva
24 in na sedežih Območnih enot v Celju,
Kopru, Kranju, Krškem, Mariboru, Murski
Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in Ravnah na Koroškem.
5. Ponudniki pošljejo vloge in zahtevano
dokumentacijo v zaprtih ovojnicah, jasno označenih z napisom: “Javni razpis za povečanje obsega rednih programov zdravstvenih storitev – ne odpiraj” do 1. 8. 2003 na
sedež Zavoda v Ljubljani, Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana.
6. Zavod si pridržuje pravico, da pred
izbiro zahteva dopolnitev vloge, če bi ta bila
nepopolna ali pomanjkljiva.
Zavod bo opravil izbiro med ponudniki in
njihovimi programi najpozneje v 30 dneh
po izteku roka za prijavo na razpis.
Zavod bo po opravljeni izbiri ponudnike
pozval, da sklenejo v roku 14 dni z Zavodom pogodbo za izvajanje programov
zdravstvenih storitev. Ob sklenitvi pogodbe morajo gospodarske družbe in drugi
zavodi ter zasebni zdravstveni delavci predložiti koncesijo za opravljanje javne zdravstvene službe.
7. Zavod bo sklenil pogodbe le s tistimi
ponudniki, katerih vloge bodo skladne s pogoji iz 2. in 3. točke tega razpisa.
Ponudniki, ki ne bodo izbrani, bodo o
tem pisno obveščeni najpozneje v roku 30
dni po izteku roka za izbiro ponudb.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-97700
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 47/03) in Pravilnika o
dodeljevanju državnih pomoči za programe
kmetijstva v Mestni občini Ljubljana (Uradni
list RS, št. 63/02), objavlja Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1
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javni razpis
za dodelitev sredstev za programe
kmetijstva v Mestni občini Ljubljana v
letu 2003
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za izvedbo programov
kmetijstva na območju MOL za naslednje
namene:
1. Investicije v kmetijsko pridelavo in proizvodnjo ter dopolnilne dejavnosti:
1.1. investicije v zelenjadarsko proizvodnjo,
1.2. investicije v sadjarsko proizvodnjo,
1.3. investicije v živinoreji,
1.4. investicije za dopolnilne dejavnosti,
1.5. investicije v programe konjereje.
2. Ukrepi za razvoj podeželja:
2.1. postavitev trajnih sadnih nasadov,
2.2. urejanje pašnih površin.
3. Program varnega dela s kmetijskimi
stroji.
II. Skupni znesek razpisanih sredstev za
izvedbo
programov
kmetijstva
je
35,550.000 SIT.
Sredstva so zagotovljena v proračunu
MOL na postavkah:
042103 v višini 32,850.000 SIT,
042104 v višini 1,200.000 SIT,
042105 v višini 1,500.000 SIT.
III. Upravičenci
Upravičenci do dodelitve sredstev so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče in
so lastniki najmanj 3 ha obdelovalnih površin na območju Mestne občine Ljubljana,
opravljajo kmetijsko dejavnost in so vključene v eno od organizacij kmetijskih proizvajalcev (zadruga, društvo, združenje, druge
oblike povezovanja) ter izpolnjujejo druge
pogoje določene po posameznih namenih
v tem javnem razpisu.
Upravičenci do dodelitve sredstev za
programe v konjereji so fizične osebe, ki
opravljajo kmetijsko dejavnost, sodelujejo v
Programu spodbujanja reje konj s krmo pridelano na barju in imajo najmanj 2 ha obdelovalnih površin na delu Ljubljanskega barja, ki leži v Mestni občini Ljubljana.
Upravičenci do dodelitve sredstev za
ukrepe za razvoj podeželja so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, imajo
obdelovalne površine na območju Mestne
občine Ljubljana ter izpolnjujejo druge pogoje določene po posameznih namenih v
tem javnem razpisu.
IV. Pogoji in merila pod katerimi se dodeljujejo sredstva
1. Investicije v kmetijsko pridelavo in proizvodnjo ter dopolnilne dejavnosti
Sredstva za investicije v kmetijsko pridelavo in proizvodnjo ter dopolnilne dejavnosti
se dodeljujejo le za investicije začete v letu
2003.
1.1. Investicije v zelenjadarsko proizvodnjo
Sredstva se dodeljujejo za nakup rastlinjakov za pridelavo zelenjave.
Višina dotacije znaša do 40% stroškov
nakupa rastlinjakov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti dovoljenje za
izvedbo investicije,
– rastlinjak mora biti montažno demontažnega tipa, minimalne površine 300 m2,
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– vrtnine morajo biti pridelane po metodi kontrolirane pridelave (ekološko, integrirano),
– upravičenec mora biti član organizacije kmetijskih proizvajalcev in imeti z njo
sklenjen dogovor o prodaji pridelka.
Prednost pri dodeljevanju dotacij imajo
predlagatelji vlog, ki:
– pridelujejo zelenjavo po ekološki ali
integrirani metodi pridelave na varstvenih
pasovih virov pitne vode, in sicer ekološka
pridelava pred integrirano,
– so prodali več pridelkov preko organizacije kmetijskih proizvajalcev (zadruge).
1.2. Investicije v sadjarsko proizvodnjo
a) postavitev mrež proti toči v obstoječih sadovnjakih
Sredstva se dodeljujejo za nakup in postavitev mrež proti toči.
Višina dotacije znaša do 40% stroškov
nakupa in postavitve mrež.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti potrjen načrt
za postavitev mreže proti toči v sadovnjakih, ki ga je izdelala usposobljena organizacija,
– upravičenec mora imeti v lasti nasad
pečkarjev minimalne površine 0,4 ha ali
0,1 ha koščičarjev,
– sadje mora biti pridelano po metodi
kontrolirane pridelave (ekološko, integrirano),
– upravičenec mora del svoje proizvodnje prodajati preko organizacije kmetijskih
proizvajalcev ali biti član sadne ceste med
Javorom in Jančami.
Prednost pri dodeljevanju dotacij imajo
predlagatelji vlog, ki:
– pridelujejo sadje na ekološki način,
– imajo večje površine pod obstoječimi
sadovnjaki.
b) postavitev mrež proti toči ob saditvi
novega sadnega nasada
Sredstva se dodeljujejo za nakup in postavitev mrež proti toči.
Višina dotacije znaša do 40% stroškov
nakupa in postavitve mrež.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti potrjen načrt
za postavitev mreže proti toči v sadovnjakih, ki ga je izdelala usposobljena organizacija,
– upravičenec namerava na novo posaditi nasad pečkarjev minimalne površine
0,4 ha ali 0,1 ha koščičarjev,
– sadje mora biti pridelano po metodi
kontrolirane pridelave (ekološko, integrirano),
– upravičenec mora del svoje proizvodnje prodajati preko organizacije kmetijskih
proizvajalcev ali biti član sadne ceste med
Javorom in Jančami.
Prednost pri dodeljevanju dotacij imajo
predlagatelji vlog, ki:
– bodo pridelovali sadje na ekološki način,
– bodo posadili večji nasad.
c) postavitev tunelov za pridelavo jagod
Sredstva se dodeljujejo za nakup in postavitev tunelov za pridelavo jagod.
Pri ekološki pridelavi višina dotacije znaša do 40%, pri integrirani pridelavi do 30%,
stroškov nakupa in postavitve tunela.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti dovoljenje za
izvedbo investicije,
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– upravičenec mora pri ekološki pridelavi imeti v lasti najmanj 5 arov, pri integrirani pridelavi pa najmanj 10 arov nasada jagod,
– upravičenec mora del svoje proizvodnje prodajati preko organizacije kmetijskih
proizvajalcev ali biti član sadne ceste med
Javorom in Jančami.
Prednost pri dodeljevanju dotacij imajo
predlagatelji vlog, ki:
– pridelujejo jagode na ekološki način,
– imajo večje nasade jagod.
1.3. Investicije v živinoreji
a) za prosto rejo in rejo v boksih z izpusti
za konje hladnokrvnih pasem
Sredstva se dodeljujejo za kritje stroškov
za:
– nakup materiala za novogradnjo ali rekonstrukcijo hlevov,
– nakup materiala za adaptacijo hlevov
iz obstoječe reje v prosto rejo ali v smislu
ureditve dodatnih ležišč ter ureditve izpustov.
Višina dotacije za novogradnje znaša do
500.000 SIT/hlev, za rekonstrukcije ali
adaptacije do 250.000 SIT/hlev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije,
– upravičenec mora imeti v obdelavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo uporabo gnojevke, gnoja in gnojnice, in sicer največ 2,5
glavi velike živine na hektar (v nadaljevanju:GVŽ/ha), na varstvenih pasovih virov pitne vode največ 1,9 GVŽ/ha ter najmanj 2
ha obdelovalnih površin na delu Ljubljanskega barja, ki leži v Mestni občini Ljubljana,
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti
5 ležišč za kobile v boksih ali v prosti reji z
izpustom.
b) za prosto rejo drobnice
redstva se dodeljujejo za kritje stroškov
za:
– nakup materiala za novogradnjo ali rekonstrukcijo hlevov,
– nakup materiala za adaptacijo hlevov.
Višina dotacije za novogradnje znaša do
450.000 SIT/hlev, za rekonstrukcije ali
adaptacije do 230.000 SIT/hlev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije,
– upravičenec mora imeti v obdelavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo uporabo gnojevke, gnoja in gnojnice, in sicer največ 2,5
GVŽ/ha, na varstvenih pasovih virov pitne
vode največ 1,9 GVŽ/ha,
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti
30 ležišč v območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.
c) za prosto rejo govedi (krave molznice,
krave dojilje, kombinirana reja)
Sredstva se dodeljujejo za kritje stroškov
za:
– nakup materiala za novogradnjo hlevov,
– nakup materiala za rekonstrukcijo hlevov,
– nakup materiala za adaptacijo hlevov
iz obstoječe reje v prosto rejo ali v smislu
ureditve dodatnih ležišč ter ureditve izpustov.

Višina dotacije za novogradnje znaša
do 1,500.000 SIT/hlev, za rekonstrukcije
ali adaptacije iz obstoječe reje v prosto
rejo do 1,000.000 SIT/hlev in za adaptacije hlevov v smislu ureditve ležišč in ureditve izpustov do 750.000 SIT/hlev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije,
– upravičenec mora imeti v obdelavi
ustrezno površino lastnih ali zakupljenih
kmetijskih površin za neškodljivo uporabo
gnojevke, gnoja, gnojnice, in sicer največ
2,5 GVŽ/ha, na varstvenih pasovih virov
pitne vode največ 1,9 GVŽ/ha,
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti 15 ležišč v območjih z omejenimi dejavniki in 30 ležišč v nižinskem območju za
rejo krav molznic, najmanj 30 ležišč v območjih z omejenimi dejavniki in 40 ležišč
v nižinskem območju za kombinirano rejo
(molznice, ml.živina) ter 10 ležišč v območjih z omejenimi dejavniki za krave dojilje.
Prednost pri dodeljevanju dotacij za
namene, določene v točkah 1.3. a), 1.3.
b) in 1.3.c) imajo predlagatelji vlog, ki:
– izvajajo investicije v hleve primernejše fiziološkim in etološkim potrebam živali ter investicije, ki bodo živalim omogočile izpust po naslednjem vrstnem redu:
– za rejo konj,
– prosto rejo drobnice,
– prosto rejo govedi (krave molznice,
krave dojilje, kombinirana reja).
d) za skladiščenje gnoja, gnojevke in
gnojnice na varstvenih pasovih virov pitne
vode
Sredstva se dodeljujejo za kritje stroškov za:
– nakup materiala za gradnjo ali obnovo gnojišča, gnojne jame za gnojevko in
gnojnico.
Višina dotacije znaša do 40% stroškov
nakupa materiala za gradnjo ali obnovo
objekta.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije,
– upravičenec mora imeti v obdelavi
ustrezno površino lastnih ali zakupljenih
kmetijskih površin za neškodljivo uporabo
gnojevke, gnoja, gnojnice, in sicer največ
1,9 GVŽ/ha.
Prednost pri dodeljevanju dotacij imajo predlagatelji vlog, ki:
– redijo več živine in imajo hlev v varstvenem pasu virov pitne vode s strožjim
režimom varovanja.
1.4. Investicije v dopolnilne dejavnosti
a) turizem na kmetiji
Sredstva se dodeljujejo za:
– nakup notranje opreme sob na že
obstoječih turističnih kmetijah z namenom
preoblikovanja in nadgradnje v kmetijo z
nastanitvijo in prehrano,
– nakup gradbenega materiala in notranje opreme za izgradnjo nove kmetije z
nastanitvijo in prehrano,
– nakup notranje opreme za izletniške
kmetije (kmetije odprtih vrat),
– nakup gradbenega materiala in notranje opreme za izgradnjo nove izletniške kmetije (kmetije odprtih vrat).
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Višina dotacije znaša do 40% stroškov
nakupa gradbenega materiala in notranje
opreme.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti dovoljenje za
opravljanje dopolnilne dejavnosti, če ga nima, ga mora pridobiti v dveh letih po končani investiciji,
– objekti, ki so predmet investicije, morajo izpolnjevati predpisane pogoje za
opravljanje dejavnosti v njih.
Prednost pri dodeljevanju dotacij imajo
predlagatelji vlog, ki bodo zagotovili in imeli
višjo stopnjo realizacije investicije, večje število ležišč, višjo kategorizacijo nastanitvenega obrata, bolj raznovrstno in obsežno
obstoječo ali predvideno ponudbo ter urejenost kmetije in okolice pri izletniških kmetijah in kmetijah odprtih vrat.
b) predelava produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti: sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa in lesa
Sredstva se dodeljujejo za nakup opreme in naprav za predelavo.
Višina dotacije znaša do 50% stroškov
nakupa opreme in naprav za predelavo.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti dovoljene za
opravljanje dopolnilne dejavnosti, če ga nima, ga mora pridobiti v dveh letih po končani investiciji.
Prednost pri dodeljevanju dotacij imajo
predlagatelji vlog, ki:
– imajo dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
– imajo ustrezno nadgradnjo osnovne
dejavnosti,
– imajo predelavo vključeno v različne
programe povezovanja in opravljajo storitve
za druge kmete.
1.5. Investicije v programe v konjereje
Sredstva se dodeljujejo za kritje stroškov
za:
– nakup ali privez plemenskih žrebic hladnokrvnih pasem A rodovnika, B rodovnika
pa le tiste, ki bodo ob sprejemu v rodovnik
zavedene v A rodovnik,
– nakup nevoznih plemenskih kobil hladnokrvnih pasem A rodovnika, starih najmanj 3 leta,
– nakup voznih plemenskih kobil hladnokrvnih pasem A rodovnika, starih najmanj 3
leta,
– nakup vozov ali opreme za vozove ali
konje za organizirano vožnjo z vozovi,
– popravilo vozov ali opreme za vozove
ali konje za organizirano vožnjo z vozovi.
Višina dotacije znaša do 90.000 SIT za
nakup ali privez plemenskih žrebic ter za
nakup nevoznih plemenskih kobil hladnokrvnih pasem, do 200.000 SIT za nakup
voznih plemenskih kobil, do 40% stroškov
za nakup vozov in opreme za vozove ali
konje vendar največ do 250.000 SIT ter do
40% stroškov za popravilo vozov in opreme
za vozove ali konje vendar največ do
80.000 SIT.
Prednost pri dodeljevanju dotacij za programe v konjereji imajo predlagatelji vlog za
posamezne namene po naslednjem vrstnem
redu:
– nakup voznih kobil hladnokrvnih pasem,
– nakup ali privez plemenskih žrebic in
nevoznih kobil hladnokrvnih pasem,
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– popravilo vozov ali opreme za vozove
ali konje za organizirano vožnjo z vozovi,
– nakup vozov ali opreme za organizirano vožnjo z vozovi.
Prednost pri dodeljevanju dotacij za nakup voznih kobil hladnokrvnih pasem imajo
predlagatelji, ki:
– imajo najmanj eno plemensko vozno
kobilo,
– imajo voz in opremo za vožnjo z vozovi.
Prednost pri dodeljevanju dotacij za nakup ali privez plemenskih žrebic hladnokrvnih pasem imajo predlagatelji vlog, ki povečujejo stalež žrebic z žrebicami iz rej z območja Mestne občine Ljubljana.
Prednost pri dodeljevanju dotacij za nakup vozov in opreme za organizirano vožnjo
z vozovi imajo predlagatelji vlog, ki:
– prispevajo večji delež lastnih sredstev,
– kupujejo voz za prevoz 10 do 15 ljudi.
Prednost pri dodeljevanju dotacij za popravilo vozov in opreme za organizirano vožnjo z vozovi imajo predlagatelji vlog, ki:
– prispevajo večji delež lastnih sredstev,
– popravljajo voz za prevoz 10 do 15
ljudi.
2. Ukrepi za razvoj podeželja
2.1. Urejanje pašnih površin
Sredstva se dodeljujejo za:
– nakup opreme za ograditev pašnikov z
električno ograjo in pregraditev pašnika na
pašne čredinke,
– nakup opreme za ureditev napajališč
za živino.
Višina dotacije znaša do 40% stroškov
investicije.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti potrjen načrt
ureditve pašnika minimalne površine 3 ha,
ki ga je izdelala usposobljena organizacija.
Prednost pri dodeljevanju dotacij imajo
predlagatelji vlog, ki bodo urejali večje pašnike.
2.2. Postavitev trajnih sadnih nasadov
Sredstva se dodeljujejo za kritje stroškov:
– priprave zemljišča,
– nakup opore,
– nakup mreže za ograjo.
Višina dotacije znaša do 40% investicije.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti potrjen izvedbeni načrt za postavitev sadnega nasada
minimalne površine 0,4 ha pečkarjev ali 0,1
ha koščičarjev, ki ga izdela usposobljena
organizacija.
Prednost pri dodeljevanju dotacij imajo
predlagatelji vlog ki:
– bodo pridelovali sadje na ekološki način,
– bodo posadili večji nasad.
3. Program varnega dela s kmetijskimi
stroji
Sredstva se dodeljujejo za kritje stroškov
zavarovanja in tehničnega pregleda traktorjev.
Višina dotacij znaša do 50% stroškov zavarovanja in tehničnega pregleda traktorjev.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti prebivališče na
hribovitem območju
– traktor mora biti zavarovan in registriran za tekoče leto.
V. Dodatni pogoji in merila
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Skupna višina vseh prejetih sredstev iz
proračuna Republike Slovenije, proračunov lokalnih skupnosti in mednarodnih virov za posamezne namene iz tega razpisa
ne sme preseči zgornje meje pomoči, določene s smernicami za državno pomoč v
kmetijskem sektorju (2000/C 28/02).
Če so predložene vloge predlagateljev
za dodelitev državnih pomoči po posameznih namenih enakovredne, ima prednost predlagatelj, ki do sedaj še ni prejel nobene podpore iz javnih sredstev in
mu je kmetijstvo osnovna dejavnost, program z območja z omejenimi proizvodnimi dejavniki in program, v katerem je prejemnik zagotovil večji delež lastnih sredstev.
VI. Rok, do katerega morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 15. 11. 2003.
VII. Vloga za dodelitev sredstev in dokumentacija, ki mora biti priložena k vlogi
Vloga za dodelitev sredstev za investicije v kmetijsko pridelavo in proizvodnjo, dopolnilne dejavnosti, programe konjereje,
napravo trajnih sadnih nasadov in urejanje
pašnih površin se pripravi na obrazcu
»Obrazec – investicije«. Vlogi je potrebno
priložiti vse dokumente navedene v vlogi.
Vloga za pridobitev sredstev za programe varnega dela s kmetijskimi stroji
(namen pod točko 3) se pripravi na obrazcu »Obrazec – traktorji«. Vlogi je potrebno priložiti vse dokumente navedene v
vlogi.
VIII. Rok za predložitev vlog in način
njihove oddaje
Upravičenci vložijo vloge za pridobitev
sredstev z vsemi potrebnimi dokazili do
5. 9. 2003 za namene investicije v kmetijsko pridelavo in proizvodnjo ter dopolnilne dejavnosti in ukrepe za razvoj podeželja na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem, Zarnikova 3, Ljubljana. Vloga mora
biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora
biti opremljen z naslovom predlagatelja
vloge in označen » Ne odpiraj – razpis
kmetijstvo – investicije v kmetijstvo«.
Upravičenci vložijo vloge za pridobitev
sredstev z vsemi potrebnimi dokazili v roku do 15. 11. 2003 za program varnega
dela s kmetijskimi stroji na naslov: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem, Zarnikova 3,
Ljubljana. Vloga mora biti v zapečatenem
ovitku, ovitek pa mora biti opremljen z
naslovom predlagatelja vloge in označen
»Ne odpiraj – razpis kmetijstvo – varno
delo s kmetijskimi stroji«.
IX. Kraj, čas in oseba pri katerih zainteresirani lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
Zainteresirani lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo v Službi za kmetijstvo in
upravne zadeve, Oddelka za gospodarske dejavnosti in turizem, Mestne uprave,
Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, v
Ljubljani, soba 417, v ponedeljek, sredo
in petek od 8. do 12. ure pri Teodori Makoter ali Ivki Levatić, oziroma pri lokalnih
kmetijskih svetovalcih.
X. Datum odpiranja vlog in rok v katerem
bodo upravičenci obveščeni o izidu razpisa
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Odpiranje vlog za investicije v kmetijsko pridelavo in proizvodnjo ter dopolnilne dejavnosti in ukrepe za razvoj podeželja bo strokovna komisija opravila dne 9.
9. 2003, za program varnega dela s kmetijskimi stroji, pa dne 18. 11. 2003. Odpiranje vlog ne bo javno. Prepozno prispele
vloge oziroma vloge, ki bodo neustrezno
opremljene se zavrže, neutemeljene pa
zavrne. Rok za dopolnitve nepopolno predložene vloge je 8 dni od dneva prejema
poziva. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže.
Upravičenci bodo o dodelitvi sredstev
obveščeni s sklepom najpozneje v roku 45
dni od dneva odpiranja vlog.
O dodelitvi sredstev, odloči županja s
sklepom. Upravičenec lahko vloži pritožbo
za preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8
dni od prejema sklepa in sicer na naslov
Mestna občina Ljubljana Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem, Zarnikova
3, Ljubljana. V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo
biti postavljena merila za dodelitev sredstev. O pritožbi odloča županja.
XI. Sklenitev pogodbe
Medsebojne obveznosti med Mestno
občino Ljubljana in prejemnikom sredstev
se uredijo s pogodbo.
Mestna občina Ljubljana
Ob-97672
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, objavlja na podlagi 51 člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93), Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem občin (Uradni list RS, št. 12/03)
in Sklepa Občinskega sveta Občine Brežice št. 466–61/02 z dne 30. 5. 2003
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
1. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
Parcele pod vl. št. 277 k.o. Trnje:
– parcela št. 45/6 – travnik v izmeri
1 m2;
– parcela št. 45/7 – travnik v izmeri
293 m2.
Parcela pod vl. št. 325 k.o. Trnje:
– parcela št. 45/31 – travnik v izmeri
17 m2.
Parcele pod vl. št. XLI k.o. Zakot:
– parcela št. 348/11 – cesta v izmeri
295 m2;
– parcela št. 348/12 – cesta v izmeri
145 m2.
Izklicna cena na dan 1. 1. 2003 znaša
po cenilnem mnenju stalnega sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke
3,875.872,62 SIT.
2. Lastnik nepremičnin je Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
3. Na navedenih nepremičninah ima
prednostno pravico nakupa Lasič Jože, Trnje 14, Brežice.
4. Nepremičnine bodo prepisane na
kupca, ko bo podpisana pogodba in plačana kupnina ter stroški.
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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 5% od izklicne cene
na TRR Občine Brežice, podračun pri UJP
št. 01209-0100008385.
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 20. 8.
2003 do 12. ure, na naslovu: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
7. Javno odpiranje ponudb bo 20. 8.
2003, 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 in plačilni pogoji.
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 Občini Brežice, Oddelku za družbene
dejavnosti, Cesta prvih borcev 18, Brežice,
ali po tel. 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 parc.
št. 45/6, 45/7 in 45/31 v k.o. Trnje in
parc. št. 348/11 in 348/12 v k.o. Zakot«.
Občina Brežice

Javne dražbe
Ob-97779
Bolnišnica Sežana, Cankarjeva 4, 6210
Sežana, objavlja na podlagi sklepa zavoda
št. 6, z dne 17. 1. 2003
javno dražbo
Predmet prodaje: avtomatski diesel agregat 125 KVA.
Tehnični podatki:
– diesel agregat tip: 389018,
– leto izdelave: 1980,
– serijska številka: 228831,
– moč: KOA 125 KVA,
– proizvajalec: Rade Končar – Elektroagregati Rijeka,
– motor: Torpedo – tip 550,
– elektro omara,
– rezervoar za gorivo.
Izklicna cena za agregat je 400.000 SIT.
Cena je brez DDV.
Ogled predmeta prodaje: vsak delavnik
do dneva licitacije, med 8. in 11. uro, oziroma po dogovoru z vodjo vzdrževanja, tel.
05/70-74-000, faks 05/734-13-02.
Javna dražba bo dne: 18. 7. 2003, ob
8.30, v prostorih bolnišnice.
Predmet prodaje je naprodaj po načelu
videno-kupljeno.
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače
fizične in pravne osebe oziroma njihovi pooblaščenci. Pravne osebe se morajo izkazati z izpisom o vpisu v sodni register in
overjenim pooblastilom, fizične osebe pa s
potrdilom o državljanstvu.
Dražitelji morajo plačati varščino v višini
10% od izklicne cene na transakcijski račun
št. 01100-6030278864 Bolnišnice Sežana
UJP, s pripisom »za javno dražbo« in navedbo predmeta nakupa, kar pred dražbo
dokažejo s predložitvijo potrdila. Varščino
bomo uspelemu dražitelju - ponudniku vračunali v ceno, neuspelim dražiteljem pa
brezobrestno vrnili v roku 5 dni po končani
dražbi.
Uspeli dražitelj mora v roku 10 dni po
licitaciji skleniti kupoprodajno pogodbo, kupnino pa plačati v roku 3 dni po sklenitvi
pogodbe. Če najboljši ponudnik ne izpolni
pogojev glede sklenitve pogodbe in plačila
kupnine, se šteje, da odstopa od nakupa,
vplačano varščino pa zadrži prodajalec.
Davek in vse druge stroške plača kupec. Izročitev predmeta prodaje se izvede
po plačilu kupnine.
Bolnišnica Sežana
Ob-97867
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Tržaška 36, 6230 Postoja, razpisuje
javno dražbo
za prodajo dveh osnovnih sredstev:
– traktor IMT 565 (adaptirani gozdarski
traktor za spravilo lesa; star je 17 let; njegova izklicna cena je 1,6 mio SIT) in
– traktor Zetor 7745 (traktor, ki je prilagojen za poučevanje vožnje dijakov in opravljanje izpita F-kategorije; star je 13 let; izklicna cena je 1,6 mio SIT).
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Najnižji znesek višanja izklicne cene je
30.000 SIT. Najmanj dan pred začetkom
dražbe je potrebno plačati kavcijo na žiro
račun:
01100-603-07-04—015
sklic
00-764. Kavcija znaša 160.000 SIT in na
dražbi mora dražitelj predložiti dokazilo o
vplačani kavciji. Dan po končani dražbi bo
kavcija vrnjena tistim dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli. Kupec postane lastnik
traktorja po tem, ko plača celotno kupnino.
Kupec mora kupnino plačati v osmih dneh
od sklenitve pogodbe. Ko je kupnina plačana, lahko prevzame traktor. Dražba bo potekala po načelu najvišjega ponudnika. Blago bo prodano po načelu videno-kupljeno.
Reklamacij po zaključku dražbe ne upoštevamo.
Dražba bo v torek, 29. 7. 2003 na parkirišču strojne postaje Srednje gozdarske in
lesarske šole Postojna. Ogled je možen isti
dan od 11. ure dalje. Traktor si lahko ogledajo vsi, ki so vplačali kavcijo.
Srednja gozdarska in lesarska šola
Postojna
Št. 633/7-2003-7
Ob-97902
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik, na
podlagi sklepa 6. seje Občinskega sveta
Občine Vojnik o prodaji nepremičnin in
40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št 12/03)
objavlja
javno dražbo
1. Naročnik: Občina Vojnik, Keršova 8,
3212 Vojnik.
2. Predmet javne dražbe: prodaja neopremljenega poslovnega prostora.
Kraj: Vojnik, Celjska c. 23, Vojnik.
Vrsta nepremičnine: poslovni prostor v
izmeri 34,32 m2.
Nepremičnina se odprodaja v celoti po
sistemu videno-kupljeno.
3. Izklicna cena: je 3,611.000 SIT.
Najmanjši znesek višanja je 20.000 SIT.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku 20. delovnih dni po
opravljeni dražbi.
5. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 90 dni
po podpisu pogodbe na podračun pri UJP
št. 01339-0100003082. Položena kavcija
se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega
posla.
6. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 20% izklicne cene v višini 722.200 SIT na podračun
pri UJP št. 01339-0100003082. Po opravljeni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi
ne uspejo, kavcija vrne v roku petnajst dni
brez obresti.
7. Ogled nepremičnine je možen po
predhodni telefonski najavi na tel.
03/780-06-20.
8. Način mesto in čas oddaje ponudbe:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 13. 8. 2003 do 14.
ure, na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8,
Vojnik. Ponudbo lahko predloži fizična ali
pravna oseba.
9. Mesto in čas javnega odpiranja ponudb: Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik sejna soba, dne 13. 8. 2003 ob 14.30.

Št.

10. Ustavitev postopka: komisija lahko, do sklenitve pogodbe postopek javne
dražbe ustavi.
Občina Vojnik
Ob-97916
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
14/95, 10/98, 74/98, 70/00 in 52/02),
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03), Statuta
Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99,
98/00) objavlja Občina Kozje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje,
tel. 03/800-14-00, faks 03/580-10-75,
e-mail: obcina.kozje@siol.net.
2. Predmet prodaje
Predmet prodaje je stanovanjska hiša s
svinjakom v skupni izmeri 86,31 m2, Drensko rebro 44, Lesično, na parc. št. 435/2,
k.o. Drensko rebro ter gospodarsko poslopje v izmeri 122,48 m2, parc. št. 438/2,
k.o. Drensko rebro.
Za stanovanje v objektu Drensko rebro
44 je sklenjeno najemno razmerje. Stanovanjska hiša in gospodarski objekt se prodajata pod pogojem, da se najemno razmerje prekine po preteku enega leta in pol od
sklenitve prodajne pogodbe.
Predmet prodaje se prodaja v paketu.
3. Izklicna cena ter najnižji znesek višanja
Izklicna cena: 5,346.850 SIT.
Na javni dražbi se določi kot najnižji znesek višanja 20.000 SIT.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 8 dni od
podpisa prodajne pogodbe. Kupnina se plača na transakcijski račun Občine Kozje št:
01251-0100003805,
sklic:
00-75507-720000-2003.
Plačilo kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo 28. 7. 2003 ob 12. uri
v sejni sobi Občine Kozje.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
vplačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
na transakcijski račun Občine Kozje št.
01251-0100003805,
sklic:
00-75507-720000-2003 s pripisom za javno dražbo ter predložiti potrdilo o vplačilu
pred pričetkom dražbe.
Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa
bo varščina vrnjena v roku 10 dni od dneva
dražbe.
6. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
osebe, ki so državljani Republike Slovenije
ter samostojni podjetniki ter pravne osebe,
ki imajo sedež na območju Republike Slovenije.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
komisiji predložiti izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije (fizične osebe) ter dokazilo o plačilu kavcije.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.
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7. Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj bo dolžan prodajno pogodbo skleniti najkasneje v 30 dneh po zaključku dražbe in plačati kupnino v 8 dneh
po sklenitvi pogodbe.
8. Informacije
Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo
na Občini Kozje, kontaktna oseba Andreja
Reher,
tel.
03/800-14-00,
faks
03/580-10-75, e-mail: andreja@obcina-kozje.si. Po predhodnem dogovoru je
možen ogled.
Občina Kozje
Ob-97977
Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, na
podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02) v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03) ter sklepom Občinskega sveta občine Tišina z dne 13. 6. 2003 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje
1. Prodajajo se nezazidana stavbna zemljišča vse k.o. Murski Črnci, in sicer:
– parc. št. 1396/3, v izmeri 8 80 m2,
izklicna cena brez DDV je 1,214.524 SIT;
– parc. št. 1396/4, v izmeri 8 91 m2,
izklicna cena brez DDV je 1,229.706 SIT;
– parc. št. 1396/5, v izmeri 8 90 m2,
izklicna cena brez DDV je 1,228.326 SIT;
– parc. št. 1396/6, v izmeri 8 88 m2,
izklicna cena brez DDV je 1,225.565 SIT;
– parc. št. 1396/7, v izmeri 8 33 m2,
izklicna cena brez DDV je 1,149.657 SIT;
– parc. št. 1396/8, v izmeri 8 03 m2,
izklicna cena brez DDV je 1,108.253 SIT;
– parc. št. 1396/9, v izmeri 8 63 m2,
izklicna cena brez DDV je 1,191.062 SIT;
– parc. št. 1396/10, v izmeri 8 01 m2,
izklicna cena brez DDV je 1,105.493 SIT.
II. Pogoji in pravila prodaje
2. Nepremičnine se prodajajo po sistemu »videno-kupljeno«.
V ceno ni vračunan komunalni prispevek, ki ga je potrebno plačati pred pričetkom gradnje in davek na dodano vrednost.
Davek na dodano vrednost, druge dajatve, stroške notarja in stroške v zvezi s prenosom lastništva plača kupec.
3. Kriteriji za dvigovanje cene
Dražitelj lahko dviguje izklicno ceno za
večkratnik zneska 20.000 SIT.
4. Višina varščine
Pred javno dražbo mora dražitelj plačati
varščino v višini 125.000 SIT za posamezno zemljišče, ki ga bo dražil, na račun Občine
Tišina
–
proračun
št.:
01210-0100011634, z navedbo »Varščina
za javno dražbo« z navedbo parc. št. zemljišča. Vplačana varščina se dražitelju, ki uspe
(kupcu) všteje v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo, se varščina
vrne v roku 10 dni brez obresti.
5. Rok sklenitve pogodbe
Pogodba o prodaji nepremičnine se
sklene najpozneje v 30 dneh po zaključku
dražbe. Če kupec ne podpiše pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na njegovi strani, Občina Tišina zadrži njegovo
varščino.
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6. Način in rok plačila kupnine
Kupec je kupnino dolžan plačati v 8 dneh
od podpisa pogodbe v notarski obliki. V
primeru obročnega odplačila pa mora pred
sklenitvijo pogodbe plačati vsaj 50% kupnine in za zavarovanje kupnine predložiti nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv.
Preostanek kupnine mora poravnati v mesečnih obrokih najpozneje do 31. 12. 2003.
Izročitev nepremičnine in prenos lastništva
se opravi po celotnem plačilu kupnine in
stroškov. Če kupec odstopi od pridobitve
nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade varščina v korist Občine Tišina.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelj mora najpozneje do petka, 25.
7. 2003 do 14. ure na sedež Občinske
uprave občine Tišina, Tišina 4, prijaviti svojo udeležbo in predložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o plačani varščini in priložiti
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– matično, davčno in telefonsko številko,
– dražitelji – fizične osebe: fotokopijo
identifikacijskega dokumenta,
– dražitelji – pravne osebe: izpisek iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni.
Dražitelji morajo na dan dražbe pred njenim pričetkom predložiti:
– fizične osebe: osebni ali kateri drugi
identifikacijski dokument,
– pravne osebe ali pooblaščenci fizičnih
oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo.
8. Pravila javne dražbe
Javna dražba se bo izvajala v skladu z
Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03).
9. Datum, čas in kraj javne dražbe
Javna dražba bo potekala v ponedeljek,
28. 7. 2003, ob 16. uri v sejni sobi, na
sedežu Občinske uprave občine Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina.
10. Občina Tišina na podlagi javne dražbe
ni zavezana skleniti pogodbe z najugodnejšim
ponudnikom oziroma lahko začeti postopek
do sklenitve pravnega posla ustavi.
11. Podrobnejše informacije o nepremičninah, o morebitnem ogledu nepremičnin
in pravilih dražbe so na voljo na sedežu
Občinske uprave občine Tišina, na Tišini 4,
ali na tel. 02 /53-91-710.
Občina Tišina

Razpisi delovnih
mest
Ob-97729
Svet javnega socialno varstvenega zavoda Doma počitka Metlika na podlagi 29.
člena Statuta zavoda razpisuje delovno mesto:
direktorja Doma počitka Metlika za
dobo štirih let.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan
kandidat, ki poleg splošnih z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje:
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– višja ali visoka izobrazba v skladu z
69. členom in drugim odstavkom 56. člena
Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št.
54/92, 56/92, 42/94 – odl. US in 41/99),
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit na področju socialnega
varstva,
– poznavanje področja dejavnosti,
– predložitev programa dela zavoda za
naslednje mandatno obdobje.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi
na naslov: Dom počitka Metlika, Mestni trg
16, 8330 Metlika, z oznako »prijava za razpis«. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po objavi razpisa.
Svet Doma počitka Metlika
Ob-97736
VIZ OŠ Rogatec, Ptujska cesta 30, 3252
Rogatec, razpisuje prosto delovno mesto
profesorja THV in RAČ:
– poučevanje tehnike in tehnologije ter
računalništva; nedoločen čas; vozniški izpit
B kategorije; ostali pogoji: poskusno delo 3
mesece.
Osnovna šola Rogatec
Ob-97772
Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert, Šentrupert 57, 8232 Šentrupert, razpisuje prosta delovna mesta:
– učitelja tehnične vzgoje in fizike (14
pedagoških ur),
– pedagoga in učitelja podaljšanega
bivanja,
– učitelja razrednega pouka (določen
čas).
Začetek dela: 1. septembra 2003.
Prijave z dokazili naj kandidati pošljejo v
8 dneh na naslov šole.
Osnovna šola dr. Pavla Lunačka
Šentrupert
Št. 482/03
Ob-97861
1. Na podlagi določb 24. in 51. člena v
povezavi s 54. členom Statuta in sklepa
Sveta Kliničnega centra Ljubljana z dne 30.
6. 2003, Klinični center Ljubljana razpisuje:
– delovno mesto vodje Centra za zobne bolezni, SPS Stomatološka klinika,
– delovno mesto vodje Službe za kardiologijo, SPS Pediatrična klinika.
Za vodjo lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri,
– da predloži program dela in razvoja
centra oziroma službe.
Svet KC bo imenoval vodji na predlog
Strokovnega sveta KC in po pridobitvi mnenja strokovnega kolegija centra oziroma službe za dobo 4 let.
2. Na podlagi določb 24. in 51. člena
Statuta in sklepa Sveta Kliničnega centra
Ljubljana z dne 30. 6. 2003, Klinični center
Ljubljana razpisuje:
– delovno mesto predstojnika Kliničnega oddelka za maksilofacialno in oralno kirurgijo, SPS Kirurška klinika.
Za predstojnika lahko kandidira oseba,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri,

– da ima naziv visokošolskega učitelja
medicinske fakultete,
– da predloži program dela in razvoja
kliničnega oddelka.
Svet KC bo imenoval predstojnika kliničnega oddelka na predlog Strokovnega sveta KC in po pridobitvi mnenja strokovnega
kolegija kliničnega oddelka za dobo 4 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev s programom dela in razvoja
organizacijske enote naj kandidati/kandidatke pošljejo v roku 15 dni po tej objavi, na
naslov: Klinični center Ljubljana, Kadrovska
služba, Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljubljana – s pripisom “za razpisno komisijo” z
navedbo delovnega mesta za katerega kandidirajo.
O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni v 8 dneh po odločitvi pristojnega
organa.
Klinični center Ljubljana
Št. 196/2003
Ob-97865
Osnovna šola Nazarje, Zadrečka cesta
37, 3331 Nazarje, razpisuje prosta delovna
mesta:
– učitelja za razredni pouk – za določen čas s polovičnim delovnim časom od 1.
9. 2003 do 31. 8. 2004
– vzgojitelja predšolskih otrok – za
določen čas s polnim delovnim časom od
1. 9. 2003 do 31. 8. 2004
– pomočnico vzgojiteljice – za določen čas s polovičnim delovnim časom od 1.
9. 2003 do 31. 8. 2004
– učitelja glasbene vzgoje – za določen čas s krajšim delovnim časom od 1. 9.
2003 do 31. 8. 2004
– učitelja zemljepis-slovenski jezik –
za določen čas s krajšim delovnim časom
od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2004.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8
dneh po objavi na naslov šole. Kandidate
bomo obvestili o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Nazarje
Št. 12-2003
Ob-97866
Glasbena šola Nazarje, Zadrečka cesta
37, 3331 Nazarje razpisuje prosta delovna
mesta:
– učitelja klavirja s korepeticijami
za nedoločen čas s polnim delovnim časom,
– učitelja kitare
za nedoločen čas s krajšim delovnim časom,
– učitelja violine
za nedoločen čas s krajšim delovnim
časom,
– učitelja petja
– za nedoločen čas s krajšim delovnim
časom,
– učitelja kljunaste flavte
za nedoločen čas s krajšim delovnim časom,
– učitelja pozavne
za nedoločen čas s krajšim delovnim časom,
– učitelja tolkal,
za nedoločen čas s krajšim delovnim časom,
– učitelja citer
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za nedoločen čas s krajšim delovnim časom.
Začetek dela je 1. 9. 2003.
Kandidati morajo izpolnjevati z zakonom
določene pogoje. Prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite na naslov šole. Razpis velja do zasedbe prostih
delovnih mest. O izbranem kandidatu boste
obveščeni v zakonitem roku.
Glasbena šola Nazarje

Druge objave
Ob-97860
Na podlagi določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto
2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 118/02 in
št. 63/03), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 47/03) Ministrstvo za
gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova 5, Ljubljana razpisuje
sofinanciranje
splošne in specializirane svetovalne
dejavnosti ter projektov za obveščanje
in izobraževanje potrošnikov za
obdobje od 1.9. do 31. 12. 2003
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo vlagatelji
I. Predmet
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje splošne in specializirane svetovalne dejavnosti s področja varstva potrošnikov ter
projektov za obveščanje in izobraževanje
potrošnikov po naslednjih sklopih:
– sklop A – splošna svetovalna dejavnost s področja varstva potrošnikov,
– sklop B – specializirano stanovanjsko
in zdravstveno svetovanje potrošnikom,
– sklop C – projekti za obveščanje in
izobraževanje potrošnikov.
Predmet projektov (sklop C) je seznanjanje potrošnikov s pravicami, ki jih prinaša novela Zakona o varstvu potrošnikov in
druga na novo sprejeta zakonodaja, ki je
relevantna za potrošnike, označevanje izdelkov, javne storitve in stanovanjsko upravljanje.
II. Pogoji in merila
1.1. Splošni pogoji za vse sklope (A, B in
C)
Na razpis se lahko prijavijo nevladne in
neprofitne potrošniške organizacije, ki:
– so najmanj 1 leto vpisane v register
potrošniških organizacij pri Uradu za varstvo potrošnikov,
– imajo izpolnjene pogodbene obveznosti do urada,
– bodo predložile izpisek iz registra društev oziroma sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 3 mesecev,
– bodo priložile svoje reference.
1.1.1 Posebni pogoji sodelovanja za posamezne sklope

Št.

Sklop A – splošna svetovalna dejavnost:
– vlagatelj mora razpolagati z opremljenimi prostori, v katerih se ne opravlja pridobitna dejavnost,
– vlagatelj mora imeti za svetovanje na
razpolago telefonsko številko fiksne telefonije, vlagatelj mora razpolagati z aktivno
elektronsko pošto,
– vlagatelj mora imeti za svetovanje zaposlenega enega svetovalca, univ.dipl.prav.,
za 40 ur tedensko, oziroma dva svetovalca,
od katerih mora imeti zaposlenega enega
univ.dipl.prav. najmanj za 20 ur tedensko in
enega svetovalca, ki je lahko strokovnjak z
drugega področja, s VI. izobrazbeno stopnjo in vsaj dveletnimi izkušnjami na področju svetovanja potrošnikom,
– vlagatelj mora imeti s svetovalcem
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za 40 ur
tedensko; v primeru, da ima zaposlena dva
svetovalca, mora imeti z univ.dipl.prav. sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, pogodbo o delu ali mandatno pogodbo za najmanj 20 ur
tedensko, z drugim svetovalcem pa pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu za ne več
kot 20 ur tedensko,
– vlagatelj mora izvajati svetovalno dejavnost za vso Slovenijo 40 ur tedensko, po
telefonu, po pošti (klasični, elektronski in
faksu) in osebno, od tega tedensko vsaj 20
ur po telefonu,
– vlagatelj, ki ima svetovalne pisarne na
več lokacijah, lahko vloži vlogo za izvajanje
svetovalne dejavnosti samo na eni lokaciji,
– vlagatelj mora redno objavljati urnik
obratovanja v vsaj enem tiskanem mediju,
– vlagatelj mora priložiti predračun stroškov izvajanja svetovalne dejavnosti,
– vlagatelj mora prevzeti v reševanje vse
od naročnika odstopljene zadeve potrošnikov, ter o njihovem reševanju naročniku poročati.
Sklop B – specializirano stanovanjsko in
zdravstveno svetovanje potrošnikom:
– vlagatelj mora razpolagati z opremljenimi prostori, v katerih se ne opravlja pridobitna dejavnost,
– vlagatelj mora imeti za svetovanje na
razpolago telefonsko številko fiksne telefonije, v kolikor izvaja tudi splošno svetovanje, mora imeti za vsako vrsto svetovanja na
razpolago posebno številko fiksne telefonije,
– vlagatelj mora razpolagati z aktivno
elektronsko pošto,
– vlagatelj mora imeti za svetovanje zaposlenega enega svetovalca, univ.dipl.prav., za
40 ur tedensko, oziroma dva svetovalca, od
tega enega univ.dipl.prav. za najmanj 20 ur
tedensko in enega strokovnjaka s področja,
ki je predmet svetovanja, ali je s tem področjem tesno povezano, s VII. izobrazbeno stopnjo in vsaj enoletnimi izkušnjami na področju tega specializiranega svetovanja,
– vlagatelj mora imeti s svetovalcem
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za 40 ur
tedensko; v primeru, da ima zaposlena dva
svetovalca, mora imeti s svetovalcem, ki je
univ.dipl.pravnik, sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, pogodbo o delu ali mandatno pogodbo za najmanj 20 ur tedensko, z drugim
svetovalcem pa pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu za ne več kot 20 ur tedensko,
– vlagatelj mora izvajati svetovalno dejavnost za vso Slovenijo, 40 ur tedensko,
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po telefonu, po pošti (klasični, elektronski
in faksu) in osebno, od tega 20 ur po telefonu,
– vlagatelj mora predložiti dispozicijo
specializiranega svetovanja, ki vključuje
seznam zakonodaje in drugih virov, ki jih
bo uporabljal pri svetovanju in iz katerega
bo razviden delokrog svetovalne dejavnosti,
– vlagatelj mora redno objavljati urnik
obratovanja v vsaj enem tiskanem mediju,
– vlagatelj mora predložiti predračun
stroškov izvajanja svetovalne dejavnosti,
– vlagatelj mora prevzeti v reševanje vse
od naročnika odstopljene zadeve potrošnikov ter o njihovem reševanju naročniku poročati.
Sklop C – projekti za obveščanje in izobraževanje potrošnikov:
– vlagatelj mora predložiti izpolnjen razpisni obrazec št. 3 – Podatki o vlagatelju,
– vlagatelj mora predložiti dispozicijo
projekta,
– vsebina in cilji projekta morajo biti skladni s predmetom javnega razpisa,
– vlagatelj mora razpolagati z ustreznimi
kadri za izvedbo projekta,
– vlagatelj mora predložiti predračun
stroškov, iz katerega bo razvidna struktura
stroškov,
– vlagatelj mora izkazovati, da zagotavlja
20% sredstev iz lastnih sredstev ali drugih
neprofitnih virov.
Merila:
Sklop A – Splošna svetovalna dejavnost
Merilo

1

2

3

Št. točk %

Reference vlagatelja
50
1. Izkušnje na področju
svetovalne dejavnosti
– nad 5 let (25 točk)
– nad 3 leti (15 točk)
– nad 1 leto (10 točk)
2. Delovanje na drugih področjih
varstva potrošnikov
– projektne aktivnosti (maks.10 točk)
– sodelovanje pri pripravi
zakonodaje (maks.15 točk)
Doseganje ciljne javnosti
25
prisotnost v nacionalnih in/ali
lokalnih medijih (lastna rubrika ali
novinarsko poročanje, RTV oddaje)
(maks.15 točk)
– interaktivna spletna stran (10 točk)
Pridobivanje sredstev za delovanje
iz drugih neprofitnih virov
25
Sredstva iz občinskih proračunov in
donacije iz drugih neprofitnih virov
(maks. 20 točk)
Pridobivanje sredstev iz članarin
(5 točk)
Skupaj
100

Sklop B – Specializirana svetovalna dejavnost
Merilo

1

Št. točk %

Reference vlagatelja
50
Izkušnje na področju
specializiranega svetovanja,
za katerega se prijavlja
(15 točk)
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Merilo

2

3

4

Št. točk %

2. Delovanje na drugih področjih
varstva potrošnikov
– projektne aktivnosti
(maks. 20 točk)
– sodelovanje pri pripravi
zakonodaje (maks.15 točk)
Doseganje ciljne javnosti
25
1. prisotnost v nacionalnih in/ali
lokalnih medijih (lastna rubrika ali
novinarsko poročanje, RTV oddaje)
(maks.15 točk)
2. interaktivna spletna stran (10 točk)
Pridobivanje sredstev iz drugih
neprofitnih virov
15
1. članarine (5 točk)
2. sredstva iz občinskih proračunov
in drugih neprofitnih virov (10 točk)
Dispozicija svetovanja
10
Skupaj
100

Sklop C – Projekti obveščanja in izobraževanja potrošnikov
Merilo

1

2

3
4

Št. točk %

Dispozicija projekta
50
1. relevantnost problematike, ki jo
rešuje projekt (maks. 15 točk)
2. doseganje ciljnih javnosti
(maks. 15 točk)
3. načrtovane aktivnosti, cilji in
pričakovani rezultati projekta
(maks. 15 točk)
4. strokovne in zakonske podlage za
izvedbo projekta (5 točk)
Reference vlagatelja
25
1. izkušnje pri vodenju projektov
(maks.15 točk)
2. raven delovanja (maks. 10 točk)
– mednarodna
– nacionalna in/ali regionalna
Izvedljivost projekta
15
– zagotovljena sredstva
sofinanciranja več kot v višini 20%
Sodelovanje z drugimi NVO
10
Skupaj
100

3. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Višina sredstev, ki so na razpolago za
izvajanje programa varstva potrošnikov je
27,922.384 SIT, od tega za:
– sklop A in B okvirno 20,000.000 SIT,
– sklop C – okvirno 7,922.384 SIT.
4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva
morajo biti porabljena v letu 2003.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge in polni naslov: vloge morajo biti
poslane oziroma dostavljene tako, da jih bo
Ministrstvo za gospodarstvo prejelo najkasneje do 5. 8. 2003 do 14. ure, na naslov
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana – sprejemna pisarna.
Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Ovitek mora biti označen z “Ne odpiraj – vloga – Javni razpis za
sofinanciranje splošne in specializirane
svetovalne dejavnosti ter projektov s področja varstva potrošnikov”. Vlagatelj mo-
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ra obvezno označiti za kateri sklop javnega razpisa (A, B, in C) se prijavlja. Če se
vlagatelj prijavlja na več sklopov razpisa,
mora vsako vlogo oddati v svojem ovitku.
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov
vlagatelja! Nepravočasne ali nepravilno
označene vloge bodo neodprte vrnjene
ponudnikom.
6. Datum, čas in kraj odpiranja vlog
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna
komisija bo odpirala vloge 6. 8. 2003 ob
10.30 v prostorih Urada za varstvo potrošnikov, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 28, Ljubljana.
V roku dostavljene in pravilno označene
vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so
predložene. Prepozne in nepravilno označene vloge se zavrnejo in v zaprtem stanju
vrnejo pošiljateljem. Vloge, ki ne bodo v
skladu s predmetom razpisa, se izločijo iz
nadaljnjega postopka.
Iz nadaljnjega postopka bodo izločene
vse vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih
iz razpisne dokumentacije.
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno pozvala vlagatelje, katerih vloge ne bodo popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo strokovna komisija zavrgla.
Vlagatelj, ki v postavljenem roku ne bo
na zahtevo komisije oziroma neposrednega uporabnika predložil zahtevanih dokumentov, bo izločen iz nadaljnje obravnave.
7. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
potencialni prejemniki bodo v roku 45 dni
od odpiranja vlog z vročitvijo pisnega sklepa obveščeni o izidu javnega razpisa.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za gospodarstvo, Urad
za varstvo potrošnikov, Kotnikova 28, Ljubljana, 6. nadstropje, kontaktna oseba je Leila Al Lahmadi, tel. 01/478-36-14, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Ministrstvo za gospodarstvo
Urad RS za varstvo potrošnikov
Ob-97818
Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19,
Radovljica, na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00)
in sklepa 7. seje Občinskega sveta občine
Radovljica z dne 3. 7. 2003 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje:
1. Nepremičnina – poslovni prostor, ki
se nahaja v stavbi na Cankarjevi 60 v Radovljici na parc. št. 282/1, k.o. Radovljica
in obsega pisarno, WC s predprostorom,
souporabo hodnika in souporabo predprostora, vse v skupni izmeri 38,65 m2. Poslovni prostor je zaseden.
2. Nepremičnina – stanovanje št. 8 na
Savski cesti 2 v Lescah, ki obsega
60,25 m2 stanovanjske površine. Stanovanje je naseljeno.
3. Nepremičnina – stanovanje št. 12 na
Gorenjski cesti 33/c v Radovljici, ki obsega 73,69 m2 stanovanjske površine. Stanovanje je naseljeno.

II. Izhodiščna cena predmeta prodaje
znaša
– pod 1: 8,910.000 SIT,
– pod 2: 11,000.000 SIT,
– pod 3: 16,000.000 SIT.
III. Pogoji
Ponudbo lahko sprejmejo pravne osebe s sedežem v RS in fizične osebe, ki so
državljani RS, s pisno izjavo, ki jo pošljejo
na naslov ponudnika z oznako “sprejem
ponudbe 1., 2. ali 3. – ne odpiraj” do
vključno 22. 7. 2003 do 11. ure. Ponudbi
mora biti priloženo dokazilo, da je ponudnik položil varščino v višini 10% izhodiščne cene na podračun pri UJP:
01302-0100007805, sklicna številka:
– pod 1: 00 1230-720000,
– pod 2: 00 1228-720001 – 1,
– pod 3: 00 1228-720001 – 2.
Ponudnikom, katerih ponudbe ne bomo sprejeli, bomo varščino brezobrestno
vrnili v nominalnem znesku v petih dneh
po sprejemu odločitve, da se njihova ponudba ne sprejme. Varščina bo ponudniku, ki bo na razpisu uspel, všteta v kupnino.
IV. Rok vezanosti na ponudbo: 60 dni
po objavi.
V. Rok za sprejem ponudbe: 15 dni po
objavi.
VI. Pod enakimi pogoji ima najemnik
predkupno pravico:
– pod 1: da,
– pod 2: da,
– pod 3: da.
VII. Javno odpiranje ponudb bo 29. 7.
2003 ob 12. uri v mali sejni sobi Občine
Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica. Na javnem odpiranju ni višanja ponudb.
VIII. Ponudnike bomo o odločitvi obvestili v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Pri izbiri ponudnika bo upoštevan kriterij
ponujena kupnina. Obveznost prodajalca,
da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
IX. Pogodba o prodaji nepremičnine
se sklene v 30 dneh po sprejemu odločitve.
X. Kupnino kupec poravna v 8 dneh
po sklenitvi pogodbe, pri čemer se znesek vplačane varščine všteje v kupnino.
Če kupec v tem roku ne plača kupnine,
pripada varščina prodajalcu. V tem primeru lahko prodajalec razdre pogodbo brez
dodatnega opomina.
XI. Davek na promet z nepremičninami, stroške notarja, vpisa nepremičnine v
zemljiško knjigo in druge morebitne stroške na podlagi pogodbe plača kupec.
XII. Izročitev nepremičnine in prenos
lastništva se opravi po celotnem plačilu
kupnine in stroškov.
XIII. Nepremičnina se prodaja po načelu “videno – kupljeno”, poznejših reklamacij ne bomo upoštevali.
XIV. Natančnejše podatke o nepremičnini in o možnosti ogleda dobite na naslovu: Občina Radovljica, Gorenjska cesta
19, Radovljica, Milan Pohar, tel.
04/537-23-28, vsak delovni dan od
10. do 12. ure.
Občina Radovljica
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Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 321-1/2003-0401
Ob-97666
Upravna enota Murska Sobota, Oddelek za kmetijstvo in gozdarstvo, izdaja na
podlagi 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00 in 52/02) in po pooblastilu načelnika Upravne enote Murska Sobota št.
031-4/2002-0001 z dne 3. 10. 2002, v
upravni zadevi uvedbe komasacijskega postopka Peskovci, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika komasacijski udeleženki, Ozvatič Emiliji, Peskovci 34,
se postavi Ozvatič Aleksander, Peskovci 34.
2. Funkcija začasnega zastopnika preneha po končanem komasacijskem postopku oziroma ko stranka pridobi procesno
sposobnost in se pojavi stranka sama, njen
zakoniti zastopnik ali pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 2/05-09-21102-213/2003-7 Ob-97737

Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51.
člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00,
52/02) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Ekart Lazarević Davorja, sedaj
neznanega prebivališča, izdaja naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Ekart
Lazarević Davorju, roj. 21. 2. 1977, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Mire
Lenardičeve ulica 11, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-6/2003-3
Ob-97785
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, izpostava Center, z dnem 1. 7.
2003 sprejme v hrambo statut z nazivom
“Pravila o organiziranosti in delovanju sindikata delavcev Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Ljubljana” in ga vpiše v
evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 289 za sindikat z imenom:
Sindikat delavcev Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., kratico: Sindikat Vzajemne in sedežem: Vošnjakova
ulica 2, Ljubljana.

Št.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-22/03
Ob-97654
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 1. 7. 2003
na podlagi priglasitve koncentracije izdal
odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Uradni list RS, št.
56/99; ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Actual I.T., informacijske tehnologije, d.o.o., Ferrarska ulica 14, Koper
(v nadaljevanju: Actual I.T.), in FMC distribucija in računalniške storitve d.o.o.,
Tržaška cesta 330, Ljubljana (v nadaljevanju: FMC), skladna s pravili konkurence
in da ji Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla z nakupom
poslovnega deleža družbe FMC s strani družbe Actual I.T., s čimer je slednja pridobila
možnost izvajanja nadzora nad družbo FMC.
Na podlagi podatkov iz priglasitve, drugih dostopnih podatkov ter iz značilnosti ponudbe in povpraševanja na trgu prodaje
strojne opreme v okviru trga informacijske
tehnologije je Urad ugotovil, da v zadevi
priglašene koncentracije ni izkazan resen
sum o neskladnosti koncentracije s pravili
konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Št. 006-706-2002-35
Ob-97784
V skladu s 64. členom ZmeD izjavljamo,
da med letom oziroma od zadnjega poslanega dopisa v zvezi z zahtevanimi podatki
glede GTV gorenjske televizije, med letom ni prišlo do nobenih sprememb.

Objave
gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-97741
V skladu z drugim odstavkom 454. člena Zakona o gospodarskih družbah in na
podlagi sklepov skupščine družbe z dne
13. 5. 2003, družba Impuls, Domžale,
d.o.o., Motnica 11/1, 1236 Trzin, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša
36,188.256 SIT, se zmanjša za znesek

66-67 / 11. 7. 2003 / Stran 4071
34,088.256 SIT, tako da znaša nominalni
znesek osnovnega kapitala družbe
2,100.000 SIT.
Direktor družbe poziva upnike, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Impuls, Domžale, d.o.o.
Janko Brunček, direktor
Ob-97802
Družba Imobil nepremičnine d.o.o., Pristaniška 8, 6000 Koper, vpisana v sodni
register Okrožnega sodišča Koper, vložek
1/05977/00, na podlagi 454. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
za 7,000.000 SIT iz 21,000.000 SIT na
14,000.000 SIT.
S tem oglasom se poziva upnike, da se
zglasijo pri družbi in podajo izjavo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Družba bo upnikom, ki ne bi soglašali z
zmanjšanjem osnovnega kapitala poravnala
terjatve ali pa zagotovila varščino za poplačilo terjatev.
Imobil nepremičnine d.o.o.
direktor Ludvik Vojko

Sklici skupščin
Št. 390
Ob-97002
Na podlagi točke 7.3 Statuta VINAG, sadjarstvo in vinarstvo, d. d. Maribor, Trg svobode 3, uprava družbe sklicuje
6. skupščino
delniške družbe VINAG, sadjarstvo in
vinarstvo, d. d.,
ki bo v sredo, dne 13. 8. 2003, ob
11. uri, v prostorih Prve vinoteke na Lentu,
Usnjarska 10, v Mariboru.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev zasedanja in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izvoli se predsednik skupščine Kristijan Kontarščak in dva preštevalca glasov.
Seji prisostvuje vabljeni notar Stanislav
Bohinc, za sestavo notarskega zapisnika.
3. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2002, revizorjevim poročilom in poročilom
nadzornega sveta o pregledu letnega poročila ter odločanje o razrešnici.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za delo v letu 2002.
4. Spremembe statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta v predloženem besedilu.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja za poslovno leto 2003 se imenuje
revizorsko družbo PricewaterhouseCoopers,
d. d., Ljubljana.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
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Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo tri dni pred zasedanjem skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošto dostavijo družbi tako, da jo le-ta
sprejme najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan – v tajništvu na sedežu
družbe – v Mariboru, Trg svobode 3, od
dneva objave sklica te skupščine.
Opozorilo
Prostor za zasedanje skupščine bo odprt eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
VINAG, d.d.
direktor uprave
Borut Kruder
Ob-97652
Na podlagi 47. člena Statuta Meje, kmetijskega podjetja Šentjur, d.d., direktor družbe sklicuje
7. redno sejo skupščine
Meje, kmetijskega podjetja Šentjur,
d.d.,
ki bo v četrtek, 28. avgusta 2003 ob
13. uri v prostorih sejne sobe družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in potrditev
notarja.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se imenuje Danico Dosedla, za preštevalki glasov Alenko Ferlež in Roberto Kresal, za notarska opravila se potrdi izbrana
notarka Jasna Bečaj Božičnik iz Šentjurja.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2002 z mnenjem revizorja, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu in
sklepa o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani s predloženim
letnim poročilom uprave za leto 2002, mnenjem revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega
poročila.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovljeni bilančni dobiček na dan
31. 12. 2002 v skupnem znesku
30,057.531,69 SIT ostane nerazporejen.
3. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2002.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje upravi družbe in
članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2002.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo računovodskih izkazov Meje Šentjur,
d.d. za leto 2003 se imenuje revizijska hiša
EPIS, d. o. o. iz Celja.
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Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo 7 dni pred sejo skupščine ter delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred dnem sklicane
skupščine na sedežu družbe vložili pisno
prijavo za udeležbo ali jo s priporočeno pošto dostavili družbi. Prijava udeležbe delničarja je pravočasna, če na sedež družbe
prispe do 26. avgusta 2003.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Udeleženci se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najkasneje uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost ter prevzeli sredstva za
glasovanje.
Popolno gradivo za sejo skupščine, skupaj z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled od
dneva objave skupščine na sedežu družbe
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo lahko delničarji sporočijo v pisni
obliki direktorju družbe v sedmih dneh po
objavi sklica.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% zastopanega
osnovnega kapitala (1. sklic). Če v prvem
sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost, bo
ponovno zasedanje skupščine istega dne,
to je ob 14. uri. Skupščina bo takrat odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Meja Šentjur, d.d.
direktor
Jože Fidler, univ. dipl. ek.
Ob-97708
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe IMP Projektivni biro, d. d., Dunajska cesta 7, Ljubljana, uprava družbe sklicuje
8. redno skupščino
IMP Projektivni biro d.d.,
ki bo v torek, 19. 8. 2003, ob 14. uri, v
poslovnih prostorih družbe na Dunajski cesti 7 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
organov skupščine, ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Tone Marolt.
Za preštevalca glasov se izvolita Samo
Keber in Samo Krofl.
Na seji je prisotna vabljena notarka Marina Ružič Tratnik.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2002 s pisnim poročilom
nadzornega sveta družbe k letnemu poročilu in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1 Potrdi in odobri se delo uprave v
poslovnem letu 2002 in se upravi za poslovno leto 2002 podeli razrešnico.
2.2 Potrdi in odobri se delo nadzornega
sveta v poslovnem letu 2002 in se predse-

dniku in vsem ostalim članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2002 podeli razrešnico.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2002.
Na podlagi predloga uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta družbe,
sprejme skupščina naslednji predlog sklepa: bilančni dobiček po stanju 31. 12. 2002
znaša 10,424.108,05 SIT.
Bilančni dobiček je oblikovan iz:
– prenesenega čistega dobička prejšnjih
let v znesku 9,074.180,15 SIT,
– in preostanka čistega dobička za leto
2002 v znesku 1,349.927,90 SIT.
Ugotovljeni bilančni dobiček v skupnem
znesku 10,424.108,05 SIT ostane nerazporejen.
4. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Ugotovi se, da z dnem 25. 10. 2003
preneha mandat članoma Anici Rovanšek
in Jakobu Stržinarju v nadzornem svetu družbe.
Predlog sklepa: v nadzorni svet družbe
se izvoli Anica Rovanšek za čas od 25. 10.
2003 do 25. 10. 2007.
Predlog sklepa: v nadzorni svet se izvoli
Janez Žagarja za čas od 25. 10. 2003 do
25. 10. 2007.
Letno poročilo uprave za poslovno leto
2002 z mnenjem nadzornega sveta in predlog sklepa o delitvi dobička so delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 7, od vključno dneva objave tega vabila do vključno
19. 8. 2003 vsak delavnik od 10. do
12. ure.
Zaradi sestave seznama delničarjev, vabimo delničarje, da pisno priglasijo svojo
udeležbo na skupščini do 14. 8. 2003.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so na dan skupščine
vpisani v delniško knjigo, ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo je potrebno predložiti
družbi.
Vpis prijavljenih delničarjev na skupščini
je možno pol ure pred začetkom skupščine. Identiteto izkažejo z osebno izkaznico
ali drugo javno ustrezno listino ali izpisom iz
registra pravnih oseb in pooblastilom.
Če ob prvem sklicu ne bo dosežena potrebna sklepčnost, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 15. uri in bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
IMP Projektivni biro d.d.,
uprava
Ob-97735
Na podlagi 7.6. točke Statuta družbe
IMP Montaža Koper d.d., ulica 15. maja 21,
Koper, uprava – direktor družbe IMP Montaža Koper d.d. sklicuje
7. sejo skupščine
družbe IMP Montaža Koper d.d.,
ki bo 18. 8. 2003 ob 14. uri v kraju
sedeža družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: uprava družbe predlaga
skupščini delničarjev družbe IMP Montaža
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Koper d.d., da imenuje naslednje organe
skupščine:
– predsednika skupščine, dva preštevalca glasov in notarja.
3. Seznanitev s poslovnim poročilom
uprave, s pisnim poročilom nadzornega sveta in s poročilom o reviziji računovodskih
izkazov družbe za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s poslovnim poročilom uprave za
poslovno leto 2002, s pisnim poročilom
nadzornega sveta in s poročilom o reviziji
računovodskih izkazov.
4. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se bilančni dobiček poslovnega leta 2002 prenese
v naslednje poslovno leto.
5. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico direktorju in članom nadzornega
sveta, s katero potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2002.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.
Predlog sklepa nadzornega sveta: revidiranje poslovnih izkazov za leto 2003 se
poveri revizorski hiši ITEO-Abeceda iz Ljubljane.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, v korist katerih so delnice delniške družbe vknjižene v delniški knjigi, ki se
vodi pri klirinško depotni družbi (KDD), na
dan 15. 8. 2003 in ki bodo najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine družbi pisno prijavili udeležbo.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od 14. 7.
2003 vsak delavnik od 13. do 15. ure.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 15. uri. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede
na število prisotnih delnic.
IMP Montaža Koper d.d.
uprava – direktor
Jože Cetinski, dipl. inž. str.
Ob-97748
Na podlagi 8.3. člena Statuta Triglav,
finančne družbe, d.d., Slovenska 54, Ljubljana uprava družbe sklicuje
1. skupščino
Triglav, finančne družbe d.d.,
Slovenska 54, Ljubljana,
ki bo 25. 8. 2003, ob 15. uri, v sejni
dvorani hotela Astral, Miklošičeva 9, Ljubljana.

Št.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev 1. skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Stojan Tramte.
Za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posamezni točki dnevnega reda
se izvolita preštevalca glasov Igor Kotnik in
Živa Job.
Seji skupščine bo prisostovala vabljena
notarka Nada Kumar.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
za leto 2002, revizijskim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto
2002, revizijskim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za delo v letu 2002.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina se seznani z odstopom članov nadzornega sveta
Nade Klemenčič in Mira Ukmarja.
Skupščina imenuje za nova člana nadzornega sveta Matejo Treven in Miha Dolinarja, s štiriletnim mandatom.
4. Sejnine članom nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: člani nadzornega
sveta so za svoje delo upravičeni do sejnine
v višini 40.000 SIT bruto za člana in 60.000
SIT bruto za predsednika nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina družbe
imenuje KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana
za revizorja za poslovno leto 2003.
Gradivo in predlogi sklepov po navedenem dnevnem redu so na vpogled delničarjem na sedežu družbe, od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, vsak
delavnik med 9. in 12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in
se hrani na sedežu družbe. Pravico udeležbe na skupščini imajo le delničarji, vpisani v
knjigo delničarjev ter njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo v skladu z 8.4. členom
statuta družbe prijavili udeležbo na skupščini
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Dvorana bo za udeležence skupščine
odprta eno uro pred začetkom zasedanja.
Udeležence naprošamo, da prijavijo svojo
udeležbo in prevzamejo glasovalna sredstva
vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja.
Triglav, finančna družba, d.d.
uprava družbe
Št. 63
Ob-97776
Na podlagi točke 7.2 Statuta Pogrebnega podjetja Maribor d.d., Cesta XIV. divizije
39/a uprava družbe sklicuje
7. skupščino
družbe Pogrebno podjetje Maribor d.d.
Skupščina bo 18. 8. 2003 s pričetkom
ob 11. uri v prostorih Obrtne zbornice Mari-
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bor, Titova 63, z naslednjim dnevnim redom:
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 Danica Cussigh, za preštevalca
glasov Rado Škofič in Jože Leskovar. Seji
bo prisostvoval notar Friderik Bukovič.
2. Seznanitev s predloženim letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2002 z
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta iz 274.a člena ZGD-F.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
predloženim letnim poročilom uprave o poslovanju družbe v letu 2002 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta iz
274.a člena ZGD-F.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2002 ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
3.1 Predlog sklepa: izkazana izguba v
poslovnem
letu
2002
v
znesku
3,505.811,30 SIT se pokrije:
– iz prenesenega čistega dobička preteklih let v znesku 773.812,58 SIT in
– iz zakonskih rezerv v znesku
2,731.998,72 SIT.
3.2 Predlog sklepa: skupščina podeli direktorici družbe in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2002.
4. Sprejem spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta,
predsednikov delničarjev in obvestilo skupščine o članih nadzornega sveta, ki jih voli
svet delavcev.
Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave izvoli za mandatno obdobje štitih let
naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
– Anton Gačnik,
– Davorin Kranjc,
– Igor Lazar,
– Damijan Verdnik.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev v nadzorni svet izvolil naslednja predstavnika delavcev:
– Miroslav Vodušek,
– Jože Leskovar.
6. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina za pooblaščeno revizijsko
družbo za poslovno leto 2003 imenuje revizijsko družbo Constantia MT & D d.o.o.,
Vilharjeva 27, 1113 Ljubljana.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo družbe in
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti vpisano in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko, ki jo
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje tri dni pred sejo skupščine. Pozivamo
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udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno 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 zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge naj delničarji pošljejo upravi družbe v 7 dneh po
objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 13 uri v istih prostorih. Po ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo za odločanje na skupščini
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem vsak dan na upravi družbe, Cesta XIV. divizije 39/a, Maribor,
od 18. 7. 2003 dalje med 10. in 12. uro v
tajništvu družbe.
Pogrebno podjetje Maribor d.d.
uprava - direktorica
Lidija Pliberšek univ. dipl. ek.
Ob-97809
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in točke 7.2. Statuta delniške družbe Esotech d.d., Velenje sklicuje
uprava
7. sejo skupščine
družbe Esotech d.d., Velenje,
ki bo 18. 8. 2003 ob 18. uri v prostorih
družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, za predsednika skupščine se
imenuje Zofija Mazej Kukovič, za preštevalca glasov pa Robert Hudournik in Andrej
Češek. Na seji skupščine prisostvuje notar
Avgust Ribič iz Velenja.
2. Poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega poročila in revizijskega poročila
za leto 2002 s poročilom o opravljenem
revidiranju bilance stanja na dan 31. 12.
2002.
Predlog sklepa: na osnovi poročila nadzornega sveta skupščina podeljuje razrešnico za leto 2002 upravi in nadzornemu
svetu in s tem potrdi njuno delo.
3. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepov:
3.1 Bilančni dobiček družbe na dan 31.
12. 2002 znaša 190,213.261,92 SIT; sestavljen je iz prenesenega čistega dobička
iz preteklih let v višini 171,584.400,84 SIT
in nerazdeljenega čistega dobička leta
2002 v višini 18,628.861,08 SIT.
3.2 Bilančni dobiček družbe v višini
190,213.261,92 SIT se uporabi:
– del bilančnega dobička v višini
24,616.800 SIT, se uporabi za izplačilo dividend, kar znaša bruto 1.300 SIT na delnico,
– del bilančnega dobička v višini neto
900.000 SIT za nagrado upravi,
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– preostanek bilančnega dobička ostane
nerazporejen, o njegovi uporabi pa bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih letih.
Družba bo izplačala dividende v vrednosti na dan 1. 1. 2003, najkasneje do konca leta 2003, in sicer delničarjem, vpisanim v delniško knjigo družbe na dan 7.
seje skupščine in na način, kot ga določi
uprava družbe.
Za izplačila pod 1. in 2. alineo se porabi
bilančni dobiček, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 1997. Izplačilo nagrade upravi se izvrši ob smiselni uporabi 5.8. točke
Statuta družbe, zaradi uspešne izvedbe sanacijskega načrta družbe.
4. Sklep o pridobivanju lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta je
skupščina sprejela naslednja sklepa:
4.1 Skupščina pooblašča upravo družbe, da sme kupiti lastne delnice družbe za
namene iz prve do tretje alinee 240. člena
ZGD s tem, da skupni nominalni znesek
kupljenih delnic ne sme skupaj z drugimi
lastnimi delnicami, ki jih družba že ima presegati 10% vrednosti osnovnega kapitala
družbe.
4.2 Družba bo na dan 31. 12. 2003
oblikovala rezerve za lastne delnice. Najnižja odkupna cena delnice je 8.000 SIT,
najvišja pa 20.000 SIT.
5. Spremembe in dopolnitve Statuta
Esotech d.d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlog besedila sprememb in dopolnitev statuta Esotech d.d., ki ga predlaga Uprava
družbe.
6. Imenovanje revizijske družbe za leto
2003.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja družbe Esotech d.d. za leto 2003 se
imenuje revizijska družba IN Revizija d.o.o.,
Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva
objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki in z obrazložitvijo dostavljeni upravi v sedmih dneh po objavi sklica.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pravico
udeležbe in glasovanja na skupščini imajo
le delničarji, vpisani v delniško knjigo, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo
skladno s točko 7.3. Statuta družbe svojo
udeležbo pisno prijavili upravi, najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine, pooblaščenci pa morajo prijavi priložiti tudi pooblastila. Udeležence prosimo, da se najkasneje pol ure pred zasedanjem zglasijo na
sprejemnem mestu, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost ter prevzeli gradivo
za glasovanje.
Če ob napovedani uri (prvi sklic) skupščina ne bo sklepčna, se bo ponovno sestala po polurnem odmoru (drugi sklic). V
tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Esotech d.d., Velenje
uprava družbe

Ob-97817
Na podlagi 6.6. točke Statuta delniške
družbe Marles, načrtovanje in gradnja sodobnih hiš in investicijskih objektov d.d.,
Limbuška c. 2, Maribor, direktor družbe v
funkciji uprave sklicuje
6. sejo skupščine družbe
Marles, načrtovanje in gradnja
sodobnih hiš in investicijskih objektov
d.d.,
ki bo v četrtek, 21. avgusta 2003 s pričetkom ob 12. uri v sejni dvorani Srednje
lesarske šole v Mariboru, Lesarska ul. 2,
Maribor, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje delovnih teles skupščine (predsednika skupščine, preštevalcev
glasov) in seznanitev o prisotnosti notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
– za predsednico skupščine se imenuje
Stanka Osterc,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Bratoljub Šauperl in Tina Princes,
– ugotovi se, da skupščini prisostvuje
vabljeni notar Stanislav Bohinc iz Maribora.
2. Predložitev letnega poročila uprave za
leto 2002 z revizijskim poročilom in pisnega poročila nadzornega sveta, ugotovitev
ter pokrivanje bilančne izgube in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
2.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2002 z revizijskim
poročilom in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi ter potrditvi letnega
poročila.
Bilančna izguba družbe za leto 2002 v
višini 109,555.059,73 SIT se pokrije v celoti iz splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala.
Knjiženje se opravi na dan 1. 1. 2003.
2.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2002.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2003.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijsko družbo za leto 2003 skupščina imenuje revizijsko družbo “Revizija, družba za
revizijo in svetovanje, d.o.o., Maribor”.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, ki so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Delničarji družbe lahko dajo pooblastila za udeležbo in glasovanje v skladu
z zakonskimi določbami, kar pomeni, da
mora biti pooblastilo pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki bodo udeležbo na skupščini najavili najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
v pisni obliki. Pooblaščenci morajo hkrati s
prijavo v istem roku poslati tudi pisna pooblastila, zakoniti zastopniki pa dokaz o statusu zakonitega zastopnika.
Delničarje, njihove pooblaščence in zakonite zastopnike prosimo, da se zaradi
ugotavljanja sklepčnosti skupščine in pre-
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vzema glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred sklicem.
Identifikacija bo potekala na podlagi ustreznega identifikacijskega dokumenta (osebna
izkaznica, potni list...).
Gradivo za dnevni red skupščine družbe, s predlogi sklepov delničarjem, vključno z besedilom sprejetega letnega poročila
uprave za leto 2002 z revizijskim poročilom, pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, v tajništvu uprave vsak delovni dan od 11. do 13. ure. Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od objave sklica.
Nasprotni predlog mora biti jasen in razumno utemeljen.
Marles, načrtovanje in gradnja
sodobnih
hiš in investicijskih objektov d.d.
uprava – direktor
Slavko Cimerman, univ. dipl. ek.
Ob-97820
Na podlagi 35. in 37. člena statuta družbe
D.P. Steklarna Hrastnik, družba pooblaščenka, d.d., Cesta 1. maja 14, uprava sklicuje
2. skupščino
D.P. Steklarne Hrastnik, družbe
pooblaščenke, d.d., Hrastnik, Cesta 1.
maja 14,
ki bo dne 21. 8. 2003 ob 12. uri na
sedežu družbe v Hrastniku, Cesta 1. maja
14, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsednika skupščine: mag. Stojana Binderja,
– dva preštevalca glasov: Sabina Medved in Janja Rojko,
– seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marjana Kolenc Rus.
2. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta
družbe in določi čistopis Statuta družbe
skladno s predlogom sklepa.
3. a) Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta po 274.a členu
Zakona o gospodarskih družbah.
b) Sprejem sklepov o pokrivanju izgube
za leto 2002.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: izguba
ustvarjena v letu 2002 v višini 38.566,33
SIT bo pokrita v naslednjih poslovnih letih.
c) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2002.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina podeli razrešnico upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe za leto 2002.
4. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: določi se sejnina za člane
nadzornega sveta, in sicer za predsednika
35.000 SIT (neto) in za člane 30.000 SIT
(neto).
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Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na voljo v tajništvu na sedežu družbe
vsak delavnik od 9. do 11. ure v času od
dneva objave sklica skupščine z dnevnim
redom do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo vsi imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo na skupščini delničarji ali njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine upravi delniške družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
D.P. Steklarna Hrastnik,
družba pooblaščenka, d.d.
uprava
Ob-97821
Na podlagi 38. člena statuta družbe SAP
Ljubljana Turbus, avtobusni promet in turizem, d.d., uprava sklicuje
8. skupščino
družbe SAP Ljubljana Turbus, avtobusni
promet in turizem, d.d., Ljubljana,
Središka ulica 4,
ki bo v četrtek, 14. 8. 2003 ob 12. uri v
poslovnih prostorih družbe v Ljubljani, Dolenjska cesta 244, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles in ugotovitev
sklepčnosti.
3. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa o razrešnici članom uprave in nadzornega sveta za leto 2002.
4. Imenovanje revizorja.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:
Predlog sklepa k 2. točki: izvolijo se
predsednik skupščine, dva preštevalca glasov ter se imenuje notarka po predlogu sklicatelja.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov,
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.
Predlog sklepa k 3. točki: skupščina se
seznani z letnim poročilom za leto 2002 in
poročilom nadzornega sveta. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu
svetu za leto 2002.
Predlog sklepa k 4. točki: za revizorja
družbe za leto 2003 se imenuje Constantia
UHY, d.o.o.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda, je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave (Dolenjska c.
244), vsak delavnik od 9. do 12. ure v času
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od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Poslovni prostori bodo odprti eno uro
pred začetkom zasedanja skupščine. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
SAP Ljubljana, Turbus, d.d. Ljubljana
uprava
Miroslav Geroni
Ob-97843
Na podlagi točke F.C. statuta družbe
Celjske mesnine d.d. Celje, uprava sklicuje
8. redno sejo skupščine
Celjske mesnine d.d. Celje, Cesta v
Trnovlje 17,
ki bo v torek, 12. avgusta 2003 ob 13.
uri na sedežu družbe v Celju, Cesta v Trnovlje 17, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsednico skupščine: Branka
Neffat,
– preštevalki glasov: Darinka Pikl in Karmen Korošec.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Srečko Gabrilo.
2. Spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženem besedilu in čistopis statuta družbe.
3. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2002 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta po 274.a členu Zakona o gospodarskih družbah.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto
2002 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
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3. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2002.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: ugotovi
se, da znaša bilančni dobiček družbe Celjske mesnine d.d. Celje na dan 31. 12. 2002
137,271.028,26 SIT.
Bilančni dobiček se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
3. c) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2002.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2002.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2003 skupščina
imenuje družbo Rating d.o.o., Gosposka 7,
Celje.
5. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: na podlagi pisne
odstopne izjave z dne 1. 7. 2003 se razreši
član nadzornega sveta, predstavnik delničarjev, Andrej Tacer.
Skupščina izvoli Vinka Buta za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, do
konca mandatnega obdobja.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev na podlagi pisne odstopne izjave Zdravka Počivalška z dne 28. 1. 2003 imenoval
Magdo Guček za novo članico nadzornega
sveta, predstavnico delavcev, z dnem 21.
2. 2003.
Celotno skupščinsko gradivo, vključno z
besedilom letnega poročila za leto 2002 z
mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
in besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev statuta družbe, je na vpogled vsak
delovni dan med 11. in 13. uro v tajništvu
družbe, Cesta v Trnovlje 17, Celje, v času
od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo in so dvanajst dni
pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi Ljubljana (vpisani vključno do 31. 7. 2003). Prijava je možna tudi prek pošte ali faksa, kateremu pa mora slediti priporočena pošta.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se delničarji
oziroma njihovi zastopniki izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa z ori-
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ginalnim pismenim pooblastilom in osebnim
dokumentom.
Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedanega pričetka skupščina ponovno sestane
in je sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Celjske mesnine d.d. Celje
direktor družbe
Izidor Krivec, dr. vet. med.
Ob-97844
Na podlagi 45. člena statuta družbe
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., uprava sklicuje
6. redno sejo skupščine
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.,
ki bo v četrtek, 14. 8. 2003 ob 9. uri na
sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica
2 (sejna soba – II. nadstropje), z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalki glasov: Jelka Orožim-Kopše in Marjana Gredin.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Škrk.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2002 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 274.a členu Zakona o gospodarskih družbah.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto
2002 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
2. b) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2002.
Skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico
za poslovno leto 2002.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2003 skupščina
imenuje družbo KPMG Slovenija d.o.o., Neubergerjeva ulica 30, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-

ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Elektro Maribor, d.d.
predsednik uprave
Stanislav Vojsk, univ. dipl. inž. el.
član uprave
Tomaž Orešič, univ. dipl. inž. stroj.
Ob-97845
Na podlagi 7.3. točke Statuta delniške
družbe ITPP Ribnica sklicujem
10. redno sejo skupščine družbe,
ki bo v ponedeljek, 11. 8. 2003 ob 8.
uri na sedežu družbe, Opekarska 45, Ribnica.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev družbe, izvolitev delovnih teles ter ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: po predlogu uprave družbe se imenuje predsednik skupščine Franc
Tekavec, verifikacijska komisija: Marija Peteh in Marija Mihelič, kot notarka je prisotna
mag. Nina Češarek in ugotovi se sklepčnost.
2. Predlog uporabe bilančnega dobička
in podelitev razrešnice upravi ter nadzornemu svetu.
Predlog sklepa 1: uprava seznani skupščino s poročilom nadzornega sveta ITPP
d.d. o sprejemu letnega poročila za leto
2002.
Predlog sklepa 2: iz bilančnega dobička
za leto 2002 se oblikuje rezerva za lastne
delnice v višini 22,316.400 SIT bilančnega
dobička,
ostali
dobiček
v
višini
6,581.261,15 SIT pa ostane nerazporejen.
Predlog sklepa 3: skupščina delničarjev
ITPP d.d. podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu ITPP d.d. za leto 2002.
3. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblasti
upravo družbe, da lahko po svojem preudarku kupi lastne delnice v skladu z 240.
členom ZGD s tem, da skupni nominalni
znesek pridobljenih delnic ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe – cena
ne sme presegati knjigovodske vrednosti
delnice na dan nakupa. Pooblastilo velja 18
mesecev od datuma prejema.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe ITPP
d.d. za poslovno leto 2003 se imenuje revizorska hiša Euro – IN & Partners, d.o.o.,
Škofja Loka.
5. Spremembe in dopolnitve statuta
ITPP d.d. ter čistopis statuta ITPP d.d.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta ITPP d.d. v predloženem besedilu in na njihovi podlagi čistopis statuta ITPP d.d.
Gradivo za skupščino družbe bo na vpogled delničarjem na sedežu družbe Ope-
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karska 45, Ribnica vsak delavnik od 12. do
14. ure od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine s priporočeno pošto
pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge k točkam dnevnega reda.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora v tajništvu družbe svojo udeležbo na
skupščini pisno najaviti najpozneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine.
ITPP d.d., Ribnica
uprava družbe
Ob-97846
Termit, rudarsko podjetje kremenovih peskov in oplemenitenje nekovin,
d.d., Domžale, Ljubljanska cesta 18,
uprava sklicuje
6. sejo skupščine,
ki bo v ponedeljek, dne 25. 8. 2003 ob
12. uri v konferenčni sobi Gostilne Keber,
Kovač Stane s.p., Ljubljanska cesta 112,
1230 Domžale, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in
preštevalk glasov.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani organi skupščine Termit d.d.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Uporaba bilančnega dobička.
2.1 Seznanitev z letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta.
2.2 Ugotovitev in uporaba bilančnega
dobička.
2.2.1 Predlog sklepa: ugotovi se bilančni dobiček na dan 31. 12. 2002 v višini
38,883.021,80 SIT in je enak čistemu dobičku poslovnega leta 2002.
Bilančni dobiček poslovnega leta 2002
se uporabi za:
– dividende v višini 7,321.600 SIT,
– preostanek v višini 31,561.421,80 SIT
se razporedi v druge rezerve iz dobička.
2.2.2 Do izplačila dividende je upravičen delničar, ki je lastnik delnic, vpisanih v
delniško knjigo na dan skupščine.
2.2.3 Dividende se izplačajo do 31. 10.
2003.
2.3 Razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi in nadzornemu svetu.
3. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: za sestavo revizije poslovanja za leto 2003 se imenuje revizijska
družba Ernst & Young, d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
kakor tudi letno poročilo uprave in poročilo
nadzornega sveta je na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan od
11. do 12. ure od dneva objave dnevnega
reda do vključno na dan zasedanja skupščine.
Delničarji lahko morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh
od objave sklica.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Glasovanje bo javno. Seje skupščine se
lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v
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delniško knjigo na dan 21. 8. 2003, njihovi
zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo, to je do vključno 21.
8. 2003 prijavili upravi družbe svojo udeležbo pismeno tako, da bo prijava najkasneje
do tega dne prispela na sedež družbe.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Delničarje prosimo, da pol ure pred začetkom seje prevzamejo glasovne lističe.
Če na prvem sklicu skupščine ne bo
dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine čez eno uro na istem mestu.
Na ponovnem zasedanju skupščine se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Termit, d.d.
Peter Janežič
uprava
Ob-97864
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe
Avrigo d.d. Nova Gorica, Kidričeva 20,
uprava sklicuje
7. sejo skupščine
družbe Avrigo d.d. Nova Gorica,
ki bo 20. 8. 2003 ob 12. uri na sedežu
družbe, Kidričeva 20 v Novi Gorici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava ugotovi sklepčnost, predlaga
predsednika skupščine in preštevalca glasov ter predstavi notarja, ki prisostvuje skupščini.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine Edvarda Abrama in preštevalko glasov Barbaro Mržljak.
Seji prisostvuje vabljena notarka Eva Lučovnik.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2002 z mnenjem revizorja,
pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu, uporaba bilančnega dobička
in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
a) Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček
družbe Avrigo d.d. na dan 31. 12. 2002
13,031.747,89 SIT. Ugotovljeni bilančni dobiček v skupnem znesku 13,031.747,89
SIT se kot nerazporejeni dobiček prenese v
naslednje leto.
b) Skupščina podeli razrešnico direktorju družbe in članom nadzornega sveta družbe za leto 2002.
3. Informacija o poslovanju z lastnimi delnicami.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2003 skupščina
imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje
za revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o.
iz Ljubljane.
Celotno skupščinsko gradivo, vključno z
besedilom letnega poročila za leto 2002 z
mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
je na vpogled vsak delovni dan med 9. in
12. uro na sedežu družbe Avrigo d.d. v No-
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vi Gorici na Kidričevi 20 od dneva objave
dnevnega reda do seje skupščine.
Dodatni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v
pisni obliki, z obrazložitvijo, oddani sedem
dni po objavi upravi družbe Avrigo d.d.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo pooblaščencev in zastopnikov mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini z glasovalno pravico imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so najmanj tri
delovne dni pred zasedanjem skupščine
vpisani v KDD in ostanejo vpisani do konca
seje skupščine in najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo, pooblaščenci pa morajo v
istem roku poleg prijave vložiti tudi pooblastilo.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure
pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo za glasovanje.
Avrigo d.d. Nova Gorica
uprava-direktor
Aleš Hrast, univ. dipl. ek.
Št. 28/2003
Ob-97869
Gospodarska družba Merx gostinstvo
in turizem d.d., s sedežem Ljubljanska
39, 3000 Celje, v skladu z določili Zakona
o gospodarskih družbah in 34. člena Statuta, sklicuje v ponedeljek 18. avgusta 2003,
ob 13. uri, v prostorih hotela Astor Ljubljanska 39, 3000 Celje
skupščino družbe
z naslednjim predlogom dnevnega reda
in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles, s predlogom sklepa: skupščina
na predlog uprave izvoli za predsednika
skupščine Rada Tržan, za preštevalca glasov Aljo Beccari in Petra Škerbiša. Na seji
bo prisotna notarka Jožica Škrk iz Slovenske Bistrice.
2. Poročilo preštevalcev glasov in ugotovitev sklepčnosti.
3. Letno poročilo družbe Merx gostinstvo in turizem d.d. za leto 2002, s predlogom sklepa: skupščina potrdi letno poročilo družbe Merx gostinstvo in turizem d.d. za
leto 2002.
4. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002 s predlogom sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
5. Pokrivanje izgube s predlogom sklepa: čista izguba družbe Merx gostinstvo in
turizem d.d. za poslovno leto 2001 v višini
3,622.000 SIT se pokrije iz postavke rezerve iz dobička. Čista izguba za leto 2002
v višini 62,504.000 SIT ostane nepokrita.
6. Dokapitalizacija družbe. Skupščina
sprejme sklep, da se izvede dokapitalizacija podjetja do višine 100,000.000 SIT tako
da:
– družba izda 100.000 novih navadnih
delnic, nominiranih po 1.000 SIT,
– dokapitalizacija se omogoči upnikom
podjetja, ki imajo terjatve do družbe Merx
gostinstvo in turizem d.d., na dan 30. 6.
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2003, tako, da svoje terjatve konvertirajo v
delnice družbe.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe v Celju Ljubljanska 39, vse delovne dni od dneva objave
do dneva zasedanja skupščine med 9. in
12. uro.
Delničarji morajo morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočiti upravi družbe v sedmih dneh od objave sklica. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri Centralni klirinško depotni družbi d.d., na dan roka
prijave udeležbe na skupščini in bodo sami ali preko svojih zakonitih zastopnikov ali
pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine. Hkrati s prijavo morajo pooblaščenci poslati tudi pisno pooblastilo. Udeležence skupščine prosimo,
da pridejo na skupščino pol ure pred uradnim začetkom zasedanja skupščine, zaradi evidence in prevzema glasovnic. V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne
bo sklepčna, se le ta prestavi na 13.30 in
se opravi ne glede na število prisotnih delničarjev.
Merx gostinstvo in turizem d.d.
uprava
Stano Plahhutta, dipl. ek.
Ob-97870
V skladu z določilom Statuta družbe Iskra Telekom Holding d.d., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj, uprava sklicuje
3. redno skupščino
družbe Iskra Telekom Holding d.d.
Skupščina bo v petek, 29. avgusta 2003
ob 11. uri, v sejni sobi odvetniške pisarne
Irene Dobravca Tatalovič, Nazorjeva 2,
1000 Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine, izvolitev delovnih teles in
predstavitev notarja.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli odvetnico Ireno Dobravc Tatalovič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2002 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in
sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
Predlog sklepov:
2.1. Bilančni dobiček na dan 31. 12.
2002 sestavljajo preostanek čistega dobička poslovnega leta 2002 po uporabi v skladu z 228. členom ZGD, ki znaša skupno
23.074 tisoč SIT.
Bilančni dobiček v skupni višini 23.074
tisoč SIT, ki je sestavljen iz bilančnega dobička za leto 2002 ostane nerazporejen.
2.2. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2002.
3. Odpoklic in izvolitev članov nadzornega sveta.
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Nadzorni svet predga skupščini, da
sprejme naslednja sklepa:
Predloga sklepov:
3.1. Zaradi odstopa se odpokliče člana
nadzornega sveta Račič Braneta. Odpoklic
začne učinkovati z dnem sprejema na skupščini družbe.
3.2. Za člana nadzornega sveta se z
mandatom štirih let izvoli Zupanc Jože. Novoizvoljeni član nastopi mandat naslednji
dan po izvolitvi na skupščini.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepa:
4.1. Za pooblaščeno revizijsko hišo se
imenuje pooblaščeno revizijsko družbo
KPMG Slovenija d.o.o., Dunajska 21, 1000
Ljubljana.
Vpogled gradiva
Gradivo za sejo skupščine delniške družbe s predlogi sklepov k točkam dnevnega
reda je vsem delničarjem na vpogled na
sedežu družbe PIT d.o.o., Motnica 17, Trzin, vsak delovni dan od dneva objave dalje
med 10. in 12. uro.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic, sami ali po pooblaščencih. Pooblaščenci morajo predložiti
pisna pooblastila. Delničarji in njihovi pooblaščenci morajo svojo udeležbo na skupščini s pisnimi pooblastili sporočiti vsaj tri
dni pred sejo.
Glasovanje na skupščini k vsaki točki
dnevnega reda bo javno z glasovnicami.
Vsak delničar ali pooblaščenec prevzame
glasovnice ob prijavi pol ure pred začetkom
zasedanja skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k predlaganim sklepom
podajo svoje morebite nasprotne predloge,
ki morajo biti obrazloženi v pisni obliki, in
sicer v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
V primeru nesklepčnosti bo skupščina
ponovno sklicana istega dne ob 12. uri v
istih prostorih z enakim dnevnim redom in
bo veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Iskra Telekom Holding d.d. Kranj
direktorica družbe
Viktorija Vehovec
Št. 259/2003
Ob-97929
Na podlagi 37. člena statuta družbe Varnost Vič, Varovanje premoženja d.d., uprava sklicuje
6. sejo skupščine
družbe Varnost Vič, varovanje
premoženja, d.d., Koprska 94,
Ljubljana,
ki bo dne 19. 8. 2003 ob 8. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Koprska 94, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog uprave je, da se izvoli:
– za predsedujočega skupščine: Borut
Savič,
– za preštevalca glasov: Ivan Klemen in
Ana Maček.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka.

2. Predložitev letnega poročila za leto
2002 in pisnega poročila nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2002 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Sprejem sklepa o razporeditvi čistega
dobička za leto 2002: uprava in nadzorni
svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: čisti bilančni dobiček poslovnega leta 2002 v višini 9,086.430,35 SIT
se razporedi:
– 5%, to je 454.321,51 SIT v statutarne
rezerve družbe in
– 8,632.108,84 SIT v druge rezerve
družbe.
c) Podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina potrjuje in odobri delo direktorja in nadzornega sveta za poslovno leto 2002 ter
upravi družbe in članom nadzornega sveta
podeli razrešnico za poslovno leto 2002.
3. Izvolitev nadzornega sveta družbe.
Predlog sklicatelja skupščine je, da se v
nadzorni svet izvolijo:
a) Rajko Makarič,
b) Borut Srimšek,
c) Borut Savič,
d) Suvad Fatič,
e) in dva predstavnika Sveta delavcev.
4. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem, vključno z besedilom letnega poročila za leto 2002 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure, v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na
sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Varnost Vič, d.d., Ljubljana
uprava

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ob-97931
Na podlagi določb 283. člena ZGD, v
zvezi s statutom družbe NISA, trgovina in
storitve, d.d., s sedežem Ulica Gradnikove
brigade 11, Ljubljana, uprava sklicuje
1. redno skupščino
delničarjev družbe NISA d.d.,
ki bo dne 1. 9. 2003 ob 13. uri na
sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in notarja.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine-Stanka Galića ter notarja Staneta Krainerja iz Radovljice.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi
ter nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
A) Skupščina je seznanjena s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila družbe za poslovno leto 2002.
B) Ugotovljeni bilančni dobiček za poslovno leto 2002 v višini 96,777.406,69
SIT se uporabi za prenos dobička v naslednje leto.
C) Skupščina podeljuje razrešnico
predsedniku uprave in nadzornemu svetu
družbe za leto 2002.
3. Določitev sejnine članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega
sveta se prizna 24.000 SIT sejnine, predsedniku nadzornega sveta pa 30.000 SIT
sejnine za vsako sejo.
Gradivo je na razpolago pol ure pred
skupščino.
Pravico do udeležbe imajo delničarji, ki
v roku 10 dni pred skupščino shranijo kupone delnic pri predlaganem notarju.
NISA, trgovina in storitve, d.d.,
Ljubljana
predsednik uprave
Marko Ignjić
Ob-97940
Na podlagi točke 7.3.3. Statuta delniške družbe SVEA Lesna industrija d.d.Zagorje ob Savi sklicuje uprava
9. skupščino delničarjev
družbe SVEA d.d Zagorje ob Savi,
ki bo dne 12. 8. 2003 ob 12. uri v
konferenčni sobi družbe, Cesta 20. julija
23, Zagorje ob Savi z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine, preštevalca glasov ter ugotovi prisotnost notarja.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2002, poročilom revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu družbe za leto 2002, sklepanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2002 ter o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe.

Št.

Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta skupščina sprejme naslednji sklep:
skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe za leto 2002, poročilom revizorja
in pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila za leto 2002.
2. Bilančni dobiček družbe SVEA d.d.
po stanju 31. 12. 2002 znaša skupaj
99,703.735,83 SIT. Uprava in nadzorni
svet skupščini delničarjev predlagata, da
se bilančni dobiček leta 2002 uporabi kot
sledi:
Polovica bilančnega dobička v znesku
49,851.867,92 SIT se ne deli in razporedi
med druge rezerve iz dobička.
Polovica bilančnega dobička v znesku
49,851.867,91 SIT ostane nerazdeljen,
odločanje o njegovi uporabi se prenese v
naslednje leto.
3. Skupščina podeli upravi in nadzornemu svetu družbe rezrešnico za poslovno leto 2002.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
hiše za leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje družbo Iteo
Abeceda d.o.o. iz Ljubljane, za revizorja
računovodskih izkazov SVEE d.d. za leto
2003.
Popolno gradivo k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vpogledajo na sedežu družbe Cesta 20. julija
23, Zagorje ob Savi, vsak delovnik od
8. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki. Pravico do udeležbe na skupščini
bodo lahko uresničevali tisti delničarji, ki
bodo vpisani v delniško knjigo družbe
10 dni pred sklicem skupščine in če bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine prijavili upravi družbe svojo
udeležbo na skupščini. Pooblastilo mora
biti pisno.
Če bo sklic skupščine neuspešen, se
skupščina sklicuje ponovno istega dne ob
13. uri v istem prostoru. Po ponovnem
sklicu bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
SVEA Lesna industrija d.d.,
Zagorje ob Savi
uprava
generalni direktor
mag. Miroslav Štrajhar

Nasprotni predlog
Ob-97923
V skladu z 288. členom Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,
29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 84/98,
6/99 in 45/01), uprava družbe Mineral
d.d. na zahtevo delničarja DRS d.o.o., Ob
starem zidovju 8, Izola, objavlja k 2., 3. in
4. točki dnevnega reda 9. redne seje skupščine Mineral d.d., Ljubljana, Letališka c.
5, sklicane za 29. julija 2003 v Uradnem
listu RS, št. 61-62 z dne 27. 6. 2003:
Nasprotni predlog k 2. točki dnevnega reda:
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“Imenuje se izrednega revizorja, družbo Contura revizijska družba d.o.o. Ljubljana, Celovška 150, ki je s predlogom
poslovne dokumentacije dolžan ugotoviti
vse z družbo povezane osebe in preveriti
poslovanje družbe z njimi v obdobju od
vključno leta 1999 do vključno leta 2002.
Revizor predloži poročilo o izredni reviziji
upravi družbe, nadzornemu svetu družbe
in neposredno vsem delničarjem, ki imajo
več kot eno desetino delnic družbe.”
Utemeljitev nasprotnega predloga:
Iz računovodskega poročila in iz mnenja revizorja za leto 2002 je jasno, da so
zaloge v bilanci Minerala na dan 31. 12.
2002 prevrednotene za 257 mio, SIT. Revizor je že za leto 2001 izrazil pridržek.
To kaže na dramatično neuspešnost rednega premoženja, ki se vleče že nekaj
let. Uprava skuša prikrivati dejansko stanje z razprodajo premoženja družbe in s
prilagoditvijo poslovnih izkazov. Po drugi
strani družba daje svoji povezani osebi
REJA celo posojila, pod ugodnejšimi pogoji, kot jih sama najema pri bankah. Prav
tako je v računovodskih razkritjih navedeno, da “Med danimi predujmi predstavljajo največje zneske dani predujmi povezani družbi Rejasped”.
Nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda:
“Skupščina upravi družbe in članom
nadzornega sveta družbe ne podeljuje
razrešnice za poslovno leto 2002.”
Utemeljitev nasprotnega predloga:
Uprava družbe v letu 2002 ni delovala
v interesu družbe. Družba je v poslovnem
letu 2002 poslovala dramatično neuspešno. Direktor se sklicuje na zunanje tržne
okoliščine kot razlog za ponovno neuspešno poslovanje družbe v letu 2002. V Sloveniji so tri primerljive družbe, ki se ukvarjajo z enako dejavnostjo. Poleg družbe
Mineral sta to še družbi Marmor Hotavlje
in Marmor Sežana. Obe družbi sta v letu
2002 poslovali z dobičkom. Gledano primerjalno z že omenjenima družbama, je
imel Mineral najboljše možnosti za uspeh,
posebej še če upoštevamo lokacijo sedeža družbe v BTC Ljubljana. Zato je sklicevanje uprave na zunanje vplive neupravičeno.
Nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda:
“Uprava družbe ni pooblaščena za nakup lastnih delnic.”
Utemeljitev nasprotnega predloga:
Uprava družbe ne deluje v korist vseh
delničarjev enako, torej v korist družbe.
Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic
bi samo še dodalo legalne možnosti za
odškodovanje manjših delničarjev in nepovezanih oseb v korist obvladujoče družbe in z njo povezanih oseb. Motiv poslovanja ne more biti preprodajanje lastnih
delnic družbe, ampak je osnovni motiv
družbe, predviden v Zakonu o gospodarskih družb, lahko samo dobiček, dosežen
iz rednega poslovanja, katero mora potekati skladno z vsemi pozitivnimi predpisi.
Mineral d.d. Ljubljana
Miran Lampret, univ. dipl. ek.
direktor
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Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
Popravek
St 46/2002
S-97733
V stečajni zadevi zoper dolžnika P.A.R.
podjetje za proizvodnjo in trženje d.o.o. – v
stečaju, Otiški vrh 25/a, Dravograd, bo I.
narok za preizkus terjatev razpisan za dne
20. 8. 2003 ob 11. uri in ne ob 9. uri kot je
bilo pomotoma objavljeno v Uradnem listu
RS, št. 57-59 z dne 20. 6. 2003.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 30. 6. 2003
St 26/2002
S-97690
To sodišče je s sklepom št. St 26/2002
z dne 7. 5. 2003 potrdilo prisilno poravnavo med dolžnikom Konfekcijo Jutranjko
Sevnica d.d., Radna 3, Sevnica in upniki.
Na podlagi potrjene prisilne poravnave
so terjatve upnikov razdeljene na razrede:
1. razred: terjatve upnikov, na katere prisilna poravnava ne vpliva (ločitveni upniki in
terjatve upnikov po drugem odstavku 160.
člena ZPPSL);
2. razred: terjatve upnikov, ki niso bile
poplačane po potrjeni prisilni poravnavi iz
leta 2001 in na katere ta prisilna poravnava
ne vpliva;
3. razred: terjatve vseh ostalih upnikov,
ki jih bo dolžnik poplačal v višini 20% v roku
enega leta od potrditve prisilne poravnave z
obrestmi v višini 4% nominalno letno od dneva začetka postopka prisilne poravnave, to
je od 23. 12. 2002.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 20. 5. 2003.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 1. 7. 2003
St 109/2000
S-97693
To sodišče je s sklepom opr. št. St
109/2000 z dne 30. 6. 2003 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom M.P.P. Poslovne storitve Podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve d.o.o. – v stečaju,
Maribor, Ptujska cesta 184, ker so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 6. 2003
St 15/2003
S-97695
To sodišče je s sklepom opr. št. St
15/2003 z dne 27. 6. 2003 odločilo, da se
stečajni postopek nad dolžnikom Pleskarstvo Koper d.o.o. zaključna in obrtna dela v gradbeništvu, Ul. 15. maja št. 2, Koper, matična številka 5779626, začne in
takoj zaključi, po pravnomočnosti tega sklepa se na Mestno občino Koper prenesejo
terjatve v višini 1,672.043,97 SIT in denarna sredstva na računu stečajnega dolžnika
ter odreja izbris družbe iz sodnega registra
tukajšnjega sodišča.
Zoper sklep se lahko pritožijo upniki v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 30. 6. 2003
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St 222/93
S-97697
Stečajno upraviteljico Marijo Arko se z
dnem 1. 7. 2003 razreši funkcije stečajne
upraviteljice v stečajni zadevi Metalna Tovarna investicijske opreme d.o.o. – v stečaju, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 7. 2003
St 27/2002
S-97699
To sodišče je s sklepom St 27/2002 z
dne 23. 4. 2003 potrdilo prisilno poravnavo med dolžnikom Gorica, Splošno gradbeno podjetje, d.d., Erjavčeva 19, Nova
Gorica in upniki.
– A razred – ločitveni upniki, na katere
prisilna poravnava nima vpliva in se poplačajo v skladu s pogodbami;
– B razred – izločitveni upniki (finančni
leasing opreme), na katere prisilna poravnava nima vpliva in se poplačajo v skladu s
pogodbami;
– C razred – priviligirane terjatve:
– iz naslova obveznosti do delavcev,
na katere prisilna poravnava nima vpliva
in se poplačajo 100% kot strošek postopka prisilne poravnave, v katerega spadajo
plače, nadomestila plače za obdobje zadnjih treh mesecev pred začetkom postopka prisilne poravnave, odškodnine za poškodbe pri delu ter poklicne bolezni, nadomestilo plač za čas neizrabljenega letnega dopusta za tekoče koledarsko leto
in neizplačane odpravnine po posebnih
predpisih, ki urejajo delovna razmerja,
vendar največ v višini, kot je določena za
presežne delavce (55. člen v zvezi s 160.
členom Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji);
– zadržani zneski iz naslova obveznosti
plačil dolžnika v primerih reklamacij za dela, ki so jih za dolžnika opravili podizvajalci
(garancijska doba se praviloma izteče po
30. 9. 2002);
– strateški upniki, ki sodelujejo z dolžnikom na tekočih poslih tudi po 30. 9. 2002,
terjatve pa so nastale pred 30. 9. 2002;
– D razred – navadne kratkoročne in dolgoročne terjatve – upniki se poplačajo 20%
v roku enega leta od pravnomočnosti sklepa o prisilni poravnavi, z otrestmi po stopnji
T letno od 30. 9. 2002 do plačila; če se v
tem času ukine obrestna mera T za obračun kratkoročnih depozitov pri bankah v Republiki Sloveniji, pa se od tistega dne dalje
upošteva obrestno mero 5% letno oziroma
tisto, ki bi bila za dolžnika ugodnejša (ali T
ali 5% letno).
Podrobnejši pregled upnikov po posameznih razredih z obrazložitvijo pravnih in
poslovnih temeljev izhaja iz načrta finančne
reorganizacije, ki je sestavni del sklepa o
potrditvi prisilne poravnave.
Seznam upnikov, katerih terjatve niso bile prerekane, z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov, je naveden v preglednici terjatev, ki je sestavni del sklepa o potrditvi prisilne poravnave.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Potrjena prisilna poravnava nima pravnega učinka za terjatve upnikov proti poro-

kom, solidarnim dolžnikom in regresnim zavezancem.
Prisilna poravnava je postala pravnomočna 21. 5. 2003.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 6. 2003
St 73/2003
S-97701
To sodišče je s sklepom St 73/2003
dne 30. 6. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Stojiljkovič Milan s.p., Zidarska in tesarska dela, Topniška 27,
Ljubljana, matična številka 5173199, davčna številka 18808549.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Katarina Benedik, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov pri RUJP Izpostava Ljubljana.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 17. 9. 2003 ob 12.15, soba 307a/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 6. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2003
St 30/2003-5
S-97703
To sodišče je s sklepom opr. št. St
30/2003 z dne 30. 6. 2003 začelo in takoj
zaključilo likvidacijski postopek nad Zadružno hranilno kreditno službo Žiri – Vrh
sv. treh kraljev, p.o., Žiri, Trg svobode 2,
Žiri, matična številka 5221692, šifra dejavnosti: 65.122.
Zoper navedeni sklep se upniki lahko
pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 6. 2003
St 44/2003
S-97704
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 44/2003 sklep z dne 30. 6.
2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom Kopitar Franci s.p., Gradbeništvo Kopitar,
Drobničeva ulica 4, Celje (matična številka: 5584664), se začne in takoj zaključi v
skladu z določili 99/I člena ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa v Uradnem
listu RS in na oglasni deski tukajšnjega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Kopitar Franci
s.p., Gradbeništvo Kopirat, Drobničeva uli-
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ca 4, Celje (matična številka: 5584664), iz
pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 6. 2003
St 98/2002
S-97705
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 98/2002 sklep z
dne 11. 6. 2003:
1. Potrdi se prisilna poravnava med dolžnikom: FRECE – MAG, Proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o., Liboje 70/a, Petrovče in njegovimi upniki,
sprejeta na naroku za prisilno poravnavo
dne 11. 6. 2003.
2. Terjatve upnikov so bile razvrščene v
dva razreda, kot sledi:
– razred 1: terjatev ločitvenega upnika
OMV Istrabenz, Trgovina z nafto in naftnimi
derivati, d.o.o., Ferrarska 7, Koper, na katero prisilna poravnava nima učinka,
– razred 2: terjatve dobaviteljev in drugih, za katere je predvideno poplačilo v denarju, in sicer v višini 20% v roku enega
leta.
Upniki, katerim so bile priznane terjatve,
so upravičeni do uveljavljanja obresti tudi za
čas od uvedbe postopka prisilne poravnave
do pravnomočnosti sklepa o prisilni poravnavi.
3. Razvrstitev terjatev v razrede ter način poplačila terjatev iz posameznih razredov po potrjeni prisilni poravnavi in
4. seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za njihovo poplačilo po posameznih razredih, sta
sestavni del tega sklepa.
5. V tem postopku prisilne poravnave ni
bilo danih nobenih poroštev iz 4. točke drugega odstavka 59. člena ZPPSL.
6. Potrjena prisilna poravnava ima učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.
7. Sklep o potrditvi prisilne poravnave z
dne 11. 6. 2003 je postal pravnomočen
dne 25. 6. 2003.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 6. 2003
St 164/2000
S-97706
To sodišče je s sklepom opr. št. St
164/2000 z dne 23. 6. 2003 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Brenčič
Trade d.o.o. – v stečaju, Suhadole 22,
Komenda.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 2003
St 87/2003
S-97707
To sodišče je s sklepom St 87/2003
dne 27. 6. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Momčilovič Zvonimir s.p.,
Prijateljeva ul. 10, Ljubljana, matična številka 5568548, davčna številka 19361017.
Za stečajnega upravitelja se imenuje odvetnik Brane Gorše, Cigaletova 7, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
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Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 7. 10. 2003 ob 10. uri, sejna soba, 9.
nadstropje, na Slovenski 41 (bivša Gospodarska zbornica Slovenije).
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 6. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 2003
St 34/2003
S-97709
To sodišče je s sklepom St 34/2003
dne 27. 6. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Renata Market – Renata
Sotenšek s.p., Žabjek 8, Trbovlje, matična številka 5305109, davčna številka
56192673.
Za stečajno upraviteljico se imenuje odvetnica Vida Gaberc, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov pri RUJP Izpostava Trbovlje.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 17. 9. 2003 ob 12. uri, soba 307a/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 6. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 2003
St 63/2001
S-97710
To sodišče je s sklepom opr. št. St
63/2001 z dne 24. 6. 2003 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Vivat! d.o.o.,
Mengeš – v stečaju, Slovenska 38a,
Mengeš.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 2003
St 87/2002
S-97712
To sodišče je s sklepom opr. št. St
87/2002 z dne 24. 6. 2003 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom REKI R

66-67 / 11. 7. 2003 / Stran 4081
d.o.o. – v stečaju, Tolstojeva 32, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2003
St 5/2002
S-97714
To sodišče je s sklepom opr. št. St
5/2002 z dne 17. 6. 2003 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom C.S.M.T., d.o.o.
– v stečaju, Zaloška 147, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 2003
St 92/2003
S-97716
To sodišče je s sklepom St 92/2003
dne 30. 6. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Polo Promet podjetje za
storitve, izobraževanje in trgovino d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 135, Ljubljana, matična številka 5971578, šifra dejavnosti
80.410.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Darja Erceg, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 17. 9. 2003 ob 12.30, soba 307/a
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 6. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2003
St 8/2003
S-97719
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
8/2003 z dne 26. 6. 2003 ustavilo naslednje vnovčenje razdelitvene mase in stečajni
postopek nad dolžnikom Twintex d.o.o. –
v stečaju, Pristava 3, Mengeš, zaključilo.
Po pravnomočnosti se dolžnik izbriše iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2003
St 46/2000
S-97721
To sodišče je s sklepom St 46/2000 z
dne 27. 6. 2003 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom IMP Promont – Projektivni biro d.o.o., Ljubljana – v stečaju, Pot k sejmišču 30, Ljubljana.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2003
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St 99/2003
S-97723
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
99/2003 z dne 30. 6. 2003 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Trgofort, Proizvodnja, trgovina in storitve
d.o.o., Ptujska c. 184, Maribor ter odredilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:
1. Tekstilna tovarna Prebold d.d., Tovarniška 7, Prebold,
2. Mladinska knjiga, Birooprema, Dunajska c. 121, Ljubljana,
3. Slovenijales trgovina d.o.o., Dunajska
c. 22, Ljubljana,
4. Piramida d.o.o., Polje 10, Zagorje,
5. Ferenc Dušan, Veljka Vlahoviča 83,
Maribor.
II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Alenka Gril, univ. dipl. ek., Lorbekova 17, Limbuš.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki so
nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazi v 30 dneh po objavi tega izvlečka oklica
o pozivu za sklenitev prisilne poravnave.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 30. 6. 2003.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 6. 2003

St 14/2003
S-97728
To sodišče je dne 26. 6. 2003 izdalo
sklep opr. št. St 14/2003, da se začne
stečajni postopek zoper Slejko, Prevozno
trgovsko podjetje, d.o.o., Vitovlje, Vitovlje 57, Šempas.
Stečajni upravitelj je Dušan Taljat, univ.
dipl. prav. iz Tolmina, Tumov drevored 1.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti
sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ do vrednosti 2.000 točk
(38.000 SIT). Takso je potrebno plačati na
TRR 01100-1000-339014, sklic na št.
11-42218-7110006-142003. Dokazilo o
plačilu takse je potrebno priložiti prijavi terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
20. 10. 2003 ob 8.30, v sobi št. 110/I
tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 26. 6. 2003.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 6. 2003

St 109/2003
S-97769
To sodišče je s sklepom St 109/2003
dne 2. 7. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Tean, zunanjetrgovinsko
podjetje, d.o.o., Radio cesta 8, Domžale, matična številka: 1317725, davčna številka: 49857002, reg. št. vl. 13094200.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Darja Erceg, Prijateljeva ul. 19, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 24. 10. 2003 ob 10.15, soba 363/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 2. 7.
2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 2003

St 220/2002
S-97725
To sodišče je pod opr. št. St 220/2002
potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
MML trgovina na drobno in debelo, Marjan Vidovič s.p., Ul. Vita Kraigherja 5,
Maribor in njegovimi upniki, ki glasi:
Razred A – razred upnikov, ki se poplačajo v višini 20% od ugotovljene terjatve v
roku enega leta z letno obrestno mero v
višini 1,5% po pravnomočno potrjeni prisilni
poravnavi.
Razred B – razred izločitvenih upnikov,
za katere je prisilna poravnava brez učinka.
Razred C – razred upnice Manje Vidovič
s.p., Sokolska 19, Maribor in upnika Lerin
d.o.o., Kraigherjeva 19/a, Lenart, ki se odpovedujeta svoji upniški terjatvi s pripadki.
Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razredov se nahajajo v načrtu finančne reorganizacije, ki jo je predložil dolžnik.
Seznam upnikov, katerih terjatve so ugotovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov njihovih terjatev se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.
Prisilna poravnava nad zgoraj navedenim dolžnikom je postala pravnomočna dne
13. 6. 2003.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 6. 2003

St 55/2000
S-97730
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Zidarstvo Zidkon s.p.,
Ladislav Mihelj, Cankarjeva 17, Nova
Gorica, v stečaju, izven naroka dne 30. 6.
2003 sklenilo:
Stečajni postopek v tej zadevi se zaključi.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v register samostojnih podjetnikov, ki ga vodi Ministrstvo za
finance Republike Slovenije, Davčna uprava, Davčni urad Nova Gorica, Izpostava Nova Gorica, matična št. 5374016000, šifra
dejavnosti 45.210.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka dolžnik preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi pri stečajnem dolžniku v zvezi s stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 6. 2003

St 96/2002
S-97770
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
96/2002 dne 27. 6. 2003 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom JONA –
TRANS d.o.o. – v stečaju, Linhartova 19,
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 3. 7. 2003

St 5/2002-56
S-97727
Stečajni postopek nad dolžnikom Dekor
– Steklarstvo, Opravljanje storitev Murska Sobota d.o.o. – v stečaju, Murska
Sobota, Kopališka ulica 2, se zaključi in
nadaljuje zoper stečajno maso Dekor – Steklarstva Murska Sobota.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 7. 2003

St 9/2003-7
S-97731
To sodišče je na seji senata dne 24. 6.
2003 pod opr. št. St 9/2003 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Rosal,
trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
Rosalnice 15, Metlika, matična št.
5714141, šifra dejavnosti 50.103, se začne
in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Rosal, trgovsko in storitveno podjetje
d.o.o., Rosalnice 15, Metlika, izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 24. 6. 2003

St 82/2003
S-97771
To sodišče je s sklepom z dne 17. 6.
2003 pod opr. št. St 82/2003 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
K2.NET, informacijski inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Veselova 14, matična številka
5910986, davčna številka 35634106.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu z
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili
v 30 dneh po objavi tega oklica, prijavijo
svoje terjatve, kolkovane s predpisano sodno takso.
Prijava mora obsegati 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. 6.
2003).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
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(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 opozarjamo, 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 Mojca Breznik, odvetnica iz
Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
– Medinet, d.o.o., Tržaška cesta 85,
Maribor,
– Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana,
– Zadruga Ljubljanski kabel, Tivolska
50, Ljubljana,
– Nucleus Consulting, d.o.o., Brnčičeva 5, Ljubljana,
– Peter Hladnik, predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega sodišča dne 17. 6. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2003
St 13/2003
S-97898
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 13/2003 sklep
z dne 18. 6. 2003:
1. Potrdi se prisilna poravnava med
dolžnikom: Ljubečna, Industrija keramičnih izdelkov Celje d.d., Kocbekova
30, Ljubečna in njegovimi upniki, sprejeta na naroku za prisilno poravnavo dne
18. 6. 2003.
2. Terjatve upnikov so bile razvrščene
v pet razredov, kot sledi:
Razred A: terjatve ločitvenih upnikov,
ki se po potrjeni prisilni poravnavi ne spremenijo.
Razred B: terjatev izločitvenega upnika, ki se po potrjeni prisilni poravnavi ne
spremeni.
Razred C: terjatve strateških dobaviteljev, ki se poplačajo v višini 100% poplačilo v roku petih let od pravnomočnosti
sklepa o potrjeni prisilni poravnavi. V tem
obdobju ni obresti.
Razred D: terjatve pogojnih upnikov, ki
so zavarovane z depozitom.
Razred E: terjatve navadnih upnikov,
ki se poplačajo v višini 20% v roku enega
leta od pravnomočnosti sklepa o potrjeni
prisilni poravnavi. V tem obdobju ni obresti.
Upniki katerim so bile priznane terjatve so upravičeni do uveljavljanja obresti
tudi za čas od uvedbe postopka prisilne
poravnave do pravnomočnosti sklepa o
prisilni poravnavi.
3. Razvrstitev terjatev v razrede ter način poplačila terjatev iz posameznih razredov po potrjeni prisilni poravnavi in
4. seznam upnikov, katerih terjatve niso bile prerekane z navedbo ugotovljenih
in zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za
njihovo poplačilo po posameznih razredih, sta sestavni del tega skepa.

Št.

5. V tem postopku prisilne poravnave
ni bilo danih nobenih poroštev iz 4. točke
drugega odstavka 59. člena ZPPSL.
6. Potrjena prisilna poravnava ima učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka, ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
7. Sklep o potrditvi prisilne poravnave
z dne 18. 6. 2003 je postal pravnomočen
dne 1. 7. 2003.
Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 7. 2003
St 25/2002
S-97899
To sodišče je s sklepom št. St
25/2002 z den 11. 6. 2003 potrdilo prisilno poravnavo med dolžnikom Splošno
gradbeno podjetje Posavje Sevnica
d.d., Trg svobode 9, Sevnica in upniki.
Na podlagi potrjene prisilne poravnave
so terjatve upnikov razdeljene na razrede:
1. razred: terjatve ločitvenih in izločitvenih upnikov,
2. razred: terjatve ostalih upnikov, ki
jih bo dolžnik poplačal v višini 20% v roku
enega leta od pravnomočnosti sklepa o
potrjeni prisilni poravnavi,
3. razred: terjatve upnikov, ki so pristali na konverzijo v delnice pod pogojem, da bo prisilna poravnava sprejeta in
potrjena.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 21. 6. 2003.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 4. 7. 2003
St 114/2003-8
S-97900
To sodišče je s sklepom St 114/2003
dne 3. 7. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom EKMOS – Elektro kovinska montaža, oprema, sistemi d.o.o.,
Šuštarjeva 42, Trbovlje, matična številka 5511267, šifra dejavnosti 31.100.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
odv. Darja Erceg iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in
največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.: 01100-1000339014 (sklic
na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 17. 9. 2003 ob 9. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
3. 7. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2003
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Izgubljene listine
preklicujejo
Priglasitveni list
Domazet Zdravko, Ivana Suliča 4/a,
Šempeter pri Gorici, odločbo o obrtnem
dovoljenju,
št.
080016/402201/74/2002, izdana dne
21. 1. 2002. gnp-123906
Ferenčak Janez, Ulica v Kokovšek 16,
Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 055749/1961/01/35/1998, izdana
dne 6. 3. 1998. gnb-123545
Govc Jana, Storžiška 6, Kranj, odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št.
054391/4284/01-28/1998. gni-123513
Kirbiš Ivan, Komenskega 3, Maribor,
priglasitveni
list,
opravilna
št.
064-5828/98, izdan dne 11. 11. 1998.
gnj-123512
Kološa Natalija – Trias s.p., Plač 28,
Zgornja Kungota, priglasitveni list, opravilna št. 064-5928/99, izdan dne 4. 7.
2003. gnp-123881
Kordež Niko, Kropa 128, Kropa, odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št.
014405/1079/00-54/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnh-124189
Kornet Anton, Goriška 8, Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 064-3943/95.
gnv-123900
Kožar Fehim, Vurnikova ulica 8, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
26-1891/96, izdan dne 11. 10. 2000.
gnf-123816
Likovnik Milan, Kotnikova 21, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 25-0043/94,
izdan dne 21. 3. 1994. gnj-124112
Repar Vera, Ižanska cesta 86, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
28-1086/94, izdan dne 30. 5. 1994.
gnk-124161
Robnik Marko s.p., Okrepčevalnica, Krnica 19, Luče, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 019031/0006/00-45/1995, izdana dne 6. 3. 1994 pri OZS.
gns-123628

Potne listine
Ajdič Miran, Skoke, Uskoška ulica 76,
Miklavž na Dravskem polju, potni list, št.
P00372956. gnp-123731
Arifaj Ajša, Dobravska 7, Maribor, potni
list, št. P00750410. gnw-123799
Baričak Anja, Tacenska 131, Ljubljana,
potni list, št. P00768608. gnn-123983
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Bržan Sonja, Vojkova 91, Ljubljana, potni list, št. P00346700. gnz-123571
Bučar Samo, Rumanja vas 52, Straža,
potni list, št. P00869258. gny-123572
Ceglar Deni, Železnikarjeva 18, Ljubljana, potni list, št. P00842572. gnp-123956
Čahuk Evgen, Križevci 27, Križevci,
potni list, št. P00564510. gnm-123584
Čahuk Ibolka, Križevci 27, Križevci, potni list, št. P00564509. gnl-123585
Čefarin Vili, Delpinova ulica 18, Nova
Gorica, potni list, št. P000348791.
gnn-123583
Čefarin Vili, Delpinova ulica 18, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
000096679. gnp-123581
Čemažar Uroš, Zgornje Bitnje 113, Žabnica, potni list, št. P00594090.
gnp-124081
Čivović Jasmin, Tomačevo 41, Ljubljana, potni list, št. P00843877. gni-123963
Čuk Polona, Tkalska 14, Celje, potni
list, št. P00678453. gne-123617
Davidović Tanja, Cesta revolucije 1/a,
Jesenice, potni list, št. BA 986327, izdala
UE Jesenice. gnm-124209
Djorem Rok, Kuzmičeva 5, Ljubljana,
potni list, št. P00010940. gnt-123952
Doplihar Dejan, Cesta IX. korpusa
79/a, Solkan, potni list, št. P 000538759.
gnm-123863
Đorđić Dalibor, Kvedrova 12, Koper –
Capodistria, potni list, št. P00638837.
gnd-123818
Fornezzi Anton, Na jami 1, Ljubljana,
potni list, št. P00069886. gnp-123656
Gutnik Marjan, Stara Vrhnika 138, Vrhnika, potni list, št. P00936100.
gns-124203
Heindl Uroš, Metleče 18, Šoštanj, potni list, št. P00217741. gnw-123824
Hiršelj Jurij, Ulica talcev 26, Zagorje ob
Savi, potni list, št. BA 532028.
gnf-124041
Hočevar Matej, Krožna pot 15, Ljubljana, potni list, št. P00321662. gnc-123894
Hrženjak Ivan, Ig 375, Ig, potni list, št.
P00706128. gnq-123930
Jazbec Janez, Cesta na Lenivec 20,
Sežana, maloobmejno prepustnico, št. AI
149116, izdala UE Sežana. gnz-124021
Jevšek Milan, Blatna Brezovica 77, Vrhnika, potni list, št. P00141585.
gno-123536
Jevšek Stanislava, Blatna Brezovica 77,
Vrhnika, potni list, št. P00283552.
gnn-123537
Kararić Elvis, Steletova 10, Ljubljana,
potni list, št. P00043794. gnm-124134
Knez Katarina, Log 93, Boštanj, potni
list, št. P00514318. gnh-123639
Krušič Stanislava, Škapinova 4, Celje,
potni list, št. P00731897. gnp-124006
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Landeker David, Clevelandska 21, Ljubljana, potni list, št. P00702575.
gnc-123519
Lazić Vojko, Prešernova 4, Kamnik, potni list, št. P00728144. gnz-123796
Makivić Ljubica, Ulica Lojzeta Hrovata
5, Kranj, potni list, št. P00662721.
gnc-123494
Malovrh Anita, Štihova 23, Ljubljana,
potni list, št. P00574800. gni-123938
Malovrh Simon, Blatna Brezovica 77,
Vrhnika, potni list, št. P00744840.
gnp-123535
Mežnarič Martin, Viška 69/b, Ljubljana, potni list, št. P00783555. gnx-123898
Mlakar Andreja, Mestni trg 17, Idrija,
potni list, št. P00887625. gno-124107
Mučič Matej, Stjenkova 25, Šempeter
pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št.
AI 000150528. gnh-123564
Nose Branko, Mihov štradon 9, Ljubljana, potni list, št. P00125605. gni-124213
Orož Bogdan, Čadramska vas 3, Poljčane, potni list, št. P00230126.
gnj-124037
Ozimič Marjan, Kostanjevec 33, Zgornja Ložnica, potni list, št. P00720026.
gni-123613
Perič Miran, Benčičeva ulica 14, Koper
– Capodistria, maloobmejno prepustnico,
št. AI 1822, izdala UE Koper. gnb-123595
Petkovšek Alojz, Drenov grič 107, Vrhnika, potni list, št. P00063972.
gny-123672
Petrič Mojca, Polena 10, Mežica, potni
list, št. P00504871. gnp-124181
Pošebal Veronika, Ulica bratov Poglajen 3, Litija, potni list, št. P00430390.
gnu-124201
Pratnemer Benjamin, Ul. Rose Luxemburg 11, Maribor, potni list, št.
P00748772. gnf-124166
Preglej Aleš, Kidričeva 14, Ljutomer,
potni list, št. P00002565. gnj-123566
Prelec Anita, Ulica bratov Učakar 24,
Ljubljana, potni list, št. P00610360.
gny-124222
Prelec Bert, Ulica bratov Učakar 24,
Ljubljana, potni list, št. P00884371.
gnb-124220
Prelec Eva, Ulica bratov Učakar 24, Ljubljana, potni list, št. P00884370. gnc-124219
Prelec Igor, Ulica bratov Učakar 24,
Ljubljana, potni list, št. P00828631.
gnz-124221
Radanović Miroslav, Ulica heroja Mašere in Spasiča 2, Maribor, potni list, št.
P00117835. gnz-123746
Rijavec Tanja, Vitovlje 84, Šempas, potni list, št. P00225554. gng-123565
Sevšek Miroslav, Kosovelova ulica 61,
Ljubljana, potni list, št. P00304553.
gnf-123666

Stanković Tina, Rusjanov trg 10, Ljubljana, potni list, št. P00579060.
gnt-123627
Stanojević Goran, Slavka Gruma 54,
Novo mesto, potni list, št. P00067910.
gnj-123987
Šabančević Selma, Bokalova 19, Jesenice, potni list, št. P00384965. gns-123828
Šmon Avgust, Levstikova 2, Slovenj
Gradec, potni list, št. P00823150.
gnt-123977
Tovšak Peter, Šentilj pod Turjakom
81/b, Mislinja, potni list, št. P00063051.
gnw-123574
Zajc Katarina, Veliko Globoko 11/a, Zagradec, potni list, št. P00627380.
gnj-123737
Zakrajšek Rok, Dantejeva 29, Piran –
Pirano, potni list, št. P00637871.
gne-123567
Zavec Regina, Kuzmičeva 5, Ljubljana,
potni list, št. P00010941. gns-123953
Zupančič Janez, Pirčeva ulica 12, Vodice, potni list, št. P00098443. gnr-123679

Osebne izkaznice
Aber Klemen, Troblje 47/a, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 225215.
gnf-123966
Anžič Miha, Dobrunjska cesta 30, Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
150143. gnj-123912
Arlič Barbara, Prekorje 8, Škofja vas,
osebno izkaznico, št. 177822. gni-124138
Bah Peter, Lavričeva ulica 6, Mengeš,
osebno
izkaznico,
št.
1596330.
gnu-123805
Bajraktari Nita, Jakopičeva 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1598870.
gnt-124227
Baloh Franc, Liboje 12, Petrovče, osebno izkaznico, št. 927806. gnu-123551
Bašić Smajil, Podpeč 57, Preserje,
osebno
izkaznico,
št.
368889.
gnq-123955
Belščak Irena, Ulica Iga Grudna 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 373750.
gne-123692
Bembič Ana Marija, Kozlovičeva 7, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
263580. gnx-123648
Bohar Štefan, Cesta v Mestni log 38,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 484417.
gno-123932
Boltar Monika, Langobardska 7, Solkan, osebno izkaznico, št. 1496953.
gnl-123835
Borko Mojca, Prištinska ulica 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1312724.
gne-123942
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Božič Miroslav, Kristan vrh 37/a, Podplat, osebno izkaznico, št. 660433.
gnr-123704
Božiček Rudolf, Lastnič 74, Buče,
osebno
izkaznico,
št.
803505.
gnc-123994
Brajdič Bojan, Hudeje 26, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
1035178.
gny-123872
Brce Helena, Ulica bratov Učakar 84,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1328724.
gng-124115
Bricelj Avgust, Slavina 37, Prestranek,
osebno izkaznico, št. 730424. gnl-124185
Brišar Marijan, Gunceljska cesta 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 792354.
gnp-123631
Brišnik Nada, Klanec 38, Komenda,
osebno
izkaznico,
št.
140241.
gno-124182
Brulc Toni, Željne 41, Kočevje, osebno
izkaznico, št. 1632644. gne-123642
Brus Veronika, Podkraj 102, Col, osebno izkaznico, št. 1090659. gnc-123594
Bržan Palmira, Lopar 29, Marezige,
osebno
izkaznico,
št.
614609.
gng-123740
Butala Pišek Maja, Kolarjeva ulica 27,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 769148.
gny-124097
Cedilnik Nina, Vodnikovo naselje 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 844553.
gne-123542
Cerar Miha, Škrjančevo 8/a, Radomlje, osebno izkaznico, št. 1188846.
gns-123878
Cifrek Đuro, Vošnjakova ulica 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 251525.
gnc-124019
Cilenšek Sabina, Šentpavel na Dolenjskem 4, Šentvid pri Stični, osebno izkaznico, št. 1515541. gnd-124093
Cizelj Franc, Šmarjeta 63, Škofja vas,
osebno izkaznico, št. 381821. gnj-124162
Coloni Marko, Privoz 6/a, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
148924.
gnq-124230
Čefarin Vili, Delpinova ulica 18, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 881631.
gnq-123580
Čehovin Ivana, Kajuhova 4, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
267273.
gnc-123694
Češek Matjaž, Trg na stavbah 12, Litija,
osebno
izkaznico,
št.
289927.
gnk-123836
Čopič Mihaela, Pleteršnikova 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1140896.
gnl-123985
Demiri Jelena, Brodarjev trg 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 152783.
gny-123747

Št.

Demšar Golob Matevž, Sp. Slemen 9,
Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
1371710. gns-124053
Deželek Marjan, Lopata 41/a, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
1193723.
gny-123997
Dežman Mojca, Pot v zeleni gaj 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 788196.
gnd-123943
Djuričić Marko, Klemenova 142, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 253044.
gnq-123680
Dolenc Izidor, Senožeče 120, Senožeče, osebno izkaznico, št. 177726.
gnh-123489
Dolinšek Jože, Ižanska cesta 46, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 829727.
gnj-123712
Dolšak Klemen, Male Lašče 40, Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 1167603.
gns-124128
Dolšak Marko, Male Lašče 40, Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 1167641.
gnq-124130
Dremelj Slavko, Šentvid pri Stični 99,
Šentvid pri Stični, osebno izkaznico, št.
1391038. gnl-124160
Dvoršak Franc, Kurirska pot 12, Spodnji Duplek, osebno izkaznico, št. 1002611.
gnh-124043
Džebo Asmirka, Koželjskega ulica 2,
Velenje, osebno izkaznico, št. 553216.
gni-124038
Eleršič Kristina, Bohorska ulica 28,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 1383912.
gnq-123605
Erlih Saša, Klepova 22, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 694648. gns-123978
Evdakova Natalija, Cafova 6, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
1658840.
gnu-123801
Fijavž Marija, Polene 36, Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št. 900198.
gns-124028
Filipič Marija, Žirovnica 80, Žirovnica,
osebno
izkaznico,
št.
1123882.
gnb-124020
Fink Marija, Linhartova 15, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
1351757.
gnl-124110
Fink Martina, Groznikova 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
506575.
gnm-123659
Frangež Jožefa, Podova 30, Rače,
osebno
izkaznico,
št.
930370.
gnm-123984
Fratnik Boris, Ulica Gradnikove brigade
57, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
584841. gnn-123608
Fratnik Tanja, Ulica Gradnikove brigade
57, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
582806. gno-123607

66-67 / 11. 7. 2003 / Stran 4085
Gajšek Martina, Gaj 1, Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 973024.
gnl-123610
Gal Štefan, Žitkovci 56, Dobrovnik –
Dobronak, osebno izkaznico, št. 649992.
gnm-124059
Gec Stojan, Mihaele Škapinove 7, Sežana, osebno izkaznico, št. 1419240.
gne-124017
Gorše Simon, Lončarska ulica 47, Dolenja vas, osebno izkaznico, št. 1269712.
gnx-123548
Gorup Peter, Reška cesta 10, Postojna, osebno izkaznico, št. 258856.
gnw-123849
Gostiša Alojzij, Mali Lipoglav 44, Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št. 432142.
gnj-123837
Gračner Miroslav, Lokavec 47/a, Rimske Toplice, osebno izkaznico, št. 591487.
gnv-123725
Grauf Jožef, Partizanska cesta 30, Mežica, osebno izkaznico, št. 78184.
gnb-123570
Gregorinčič Tadeja, Mekotnjak 9/a, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 886489.
gnh-123989
Gril Sandi, Dol. Suha 2, Rečica ob Savinji, osebno izkaznico, št. 332774.
gnf-123616
Grižon Anton, Krkavče 82/a, Šmarje,
osebno
izkaznico,
št.
722710.
gns-123578
Gros Aleš, Stanovsko 49, Poljčane,
osebno
izkaznico,
št.
372362.
gnj-123887
Groznik Matjaž, Litijska cesta 16, Šmartno pri Litiji, osebno izkaznico, št.
1335304. gnk-123686
Guzej Alojz, Roginska Gorca 43, Pristava pri Mestinju, osebno izkaznico, št.
124042. gnj-123612
Habrun Simon, Trg Franca Kozarja
16/a, Zagorje ob Savi, osebno izkaznico,
št. 965709. gnw-124224
Hajdinjak Ivan, Šratovci 11, Radenci,
osebno
izkaznico,
št.
162611.
gnq-123730
Hajdinjak Samo, Levstikova 17, Kamnik, osebno izkaznico, št. 688751.
gnw-123499
Halilović Emina, Preglov trg 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 848846.
gnr-123904
Hanžek Novak Apolonija, Cesta v Pečale 37, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1544874. gnz-123671
Hašaj Mojca, Dankovci 19, Mačkovci,
osebno
izkaznico,
št.
1569322.
gnp-123831
Heberle Jana, Podhom 24, Zgornje
Gorje, osebno izkaznico, št. 369860.
gnv-123575
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Hecl Milan, Radvanjska cesta 13, Maribor, osebno izkaznico, št. 316208.
gnx-123873
Hlebec Metka, Podzemelj 8/a, Gradac,
osebno izkaznico, št. 56986. gnt-124152
Hočevar Matej, Krožna pot 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1136963.
gnd-123893
Hodnik Damjan, Jamova 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 61640. gnl-124210
Horvat Sergej, Trata VII/10, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
771227.
gnd-123718
Hozjan Blaž, Dolnja Bistrica 48, Črenšovci, osebno izkaznico, št. 1358459.
gni-124163
Jakopin Janko, Pri unionu 38, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
240624.
gnk-123636
Janežič Ivana, Paški Kozjak 56, Velenje, osebno izkaznico, št. 784176.
gnh-124164
Janjić Nasta, Celovška 143, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
1332144.
gnp-123681
Jedvaj Barica, Ulica XXX. divizije 18,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico,
št. 604520. gne-123992
Jemec Viktorija, Novo polje, Cesta
XI/18a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
311958. gnf-123541
Jenko Uroš, Poljanska 71/a, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
104290.
gnc-123744
Jerman Emil, Ulica Mire Miheličeve 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 53014.
gny-123647
Jerot Jožica, Goriška 8, Maribor, osebno izkaznico, št. 195663. gnf-124141
Jevtić Saša, Čečovje 2, Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št. 686403.
gnp-123981
Jež Barbara, Samova ulica 25, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1621028.
gnf-123791
Jež Gabrijele, Samova ulica 25, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1624551.
gne-123792
Jež Petra, Samova ulica 25, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
1621031.
gnd-123793
Jurejevčič Tomaž, Pot v Boršt 29, Ivančna Gorica, osebno izkaznico, št. 5275.
gnt-123927
Jurše Katarina, Belsko 41, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
456370.
gnt-124027
Jus Janez, Pod kostanji 6, Celje, osebno izkaznico, št. 876840. gnz-123971
Kačičnik Aneja, Pečovje 4/a, Štore,
osebno
izkaznico,
št.
974664.
gny-124147
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Kadić Asija, Pahorjeva 28, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št. 508093.
gnf-123866
Kararić Elvis, Steletova 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 545189. gnl-124135
Kaučič Vladimir, Sp. Partinje 31, Lenart
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
746318. gnk-123811
Kavčič Robert Marjan, Zvezda 20, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 212913.
gns-123753
Klemenčič Andrej, Stomaž 11/c, Dobravlje, osebno izkaznico, št. 153358.
gnj-124187
Kljun Zvonka, Cezarji. Mont. nas. 12,
Pobegi, osebno izkaznico, št. 683908.
gnm-123859
Kneževič Igor, Savska 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
793062.
gnc-123544
Kobal Bojan, Brest 40, Ig, osebno izkaznico, št. 205007. gnh-123789
Kocijančič Andrej, Breg ob Savi 91,
Mavčiče, osebno izkaznico, št. 1026650.
gnh-124064
Kocjan Bojan, Šalka vas 38, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
695976.
gnk-123586
Kocjan Tjaša, Šalka vas 38, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
431222.
gnj-123587
Kogoj Uroš, Snežatno 3, Kojsko, osebno izkaznico, št. 1522097. gno-123982
Kogovšek Peter, Sestranska vas 16,
Gorenja vas, osebno izkaznico, št.
1373821. gnt-124127
Kokol Stanko, Majndl 6/f, Velika Nedelja, osebno izkaznico, št. 1145379.
gng-123715
Kokol Štefan, Krčevina pri Ptuju 78,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 854569.
gno-123732
Koleto Saša, Prevoje 121, Lukovica,
osebno
izkaznico,
št.
806384.
gnx-123673
Komatar Ana, Trambuževa 5, Medvode, osebno izkaznico, št. 535847.
gnp-123931
Koritnik Natalija, Stari trg 177, Podgorje pri Slovenj Gradcu, osebno izkaznico,
št. 944278. gnv-123975
Korošec Matjaž, Desenci 1, Destrnik,
osebno
izkaznico,
št.
750898.
gnr-123979
Kostovski Vladimir, Maleševa ulica 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1567737.
gni-123738
Košnjek Janja, Strahinj 63, Naklo,
osebno
izkaznico,
št.
1083687.
gnz-123496
Košuta Mitja, Vrhovlje pri Kožbani 5/a,
Dobrovo v Brdih, osebno izkaznico, št.
1532055. gni-123588

Kotnik Marija, Mizarska 23, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 960767.
gnr-123604
Krenker Darja, Tolsti vrh 111, Dravograd, osebno izkaznico, št. 1223824.
gnj-123637
Krhin Mojca, Proletarskih brigad 20,
Izola – Isola, osebno izkaznico, št.
1006716. gni-123713
Kristan Sandi, Krožna ulica 19, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
613052.
gnw-123999
Križ Andrej, Seidlova ulica 68, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 340395.
gnf-123991
Krošel Angela, Draženci 88/a, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 990551. gnk-123711
Krsnik Erika, Rore 3, Gornji grad, osebno izkaznico, št. 893915. gnf-123841
Krušič Stanislava, Škapinova 4, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
725835.
gnq-124005
Kukec Stanislava, Kambičev trg 2, Kostanjevica na Krki, osebno izkaznico, št.
229887. gni-123638
Kuzman Tjaš, Sp. Škofije 207, Škofije,
osebno
izkaznico,
št.
1582835.
gnm-124184
Kuzman Vili, Sp. Škofije 207, Škofije,
osebno
izkaznico,
št.
875348.
gnr-124183
Kvržić Radovan, Smrtnikova 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 352964.
gno-124232
Lap Antonija, Nade Ovčakove 17, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 495799.
gnw-123949
Lap France, Kardeljeva ploščad 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 495785.
gnn-123958
Lapanja Cirila, Mladinska ulica 6, Spodnja Idrija, osebno izkaznico, št. 136496.
gnb-123749
Lasič Vesna, Vir, Bukovčeva 23/a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 1557740.
gng-123690
Leban Andrej, Cesta Toneta Tomšiča
91/a, Jesenice, osebno izkaznico, št.
228534. gnf-123491
Leban Igor, Ul. Gradnikove brigade 15,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
504291. gns-124153
Leskovšek Irena, Zupančičeva 4, Maribor, osebno izkaznico, št. 1602530.
gnb-124145
Loboda Aris, Senčna pot 84, Portorož
– Portorose, osebno izkaznico, št. 25417.
gnr-124154
Loncnar Angela, Simona Jenka 10,
Domžale, osebno izkaznico, št. 526973.
gnq-124080
Longyka Marija, Vojkova 50, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 55291. gnf-124116
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Lotrič Jožefa, Kunaverjeva 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1113872. gnc-124119
Ložar Polonca, Golniška 60, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
267889.
gni-123888
Lunka Olga, Bločice 29, Grahovo,
osebno
izkaznico,
št.
1464728.
gnh-123689
Maček Alenka, Breg 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1015302. gnh-123964
Mahne Danilo, Gregorčičeva 14, Sežana, osebno izkaznico, št. 338841.
gnu-124026
Malik Janez, Slap 26, Vipava, osebno
izkaznico, št. 1482846. gnt-123827
Mally Miha, Ilirska 31, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1483640. gne-123817
Mar Leon, Formin 23, Gorišnica, osebno izkaznico, št. 1503479. gnd-123568
Marancina Klavdija, Šared 61, Izola –
Isola, osebno izkaznico, št. 329488.
gni-123988
Marjanović Dejan, Krožna cesta 6, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
402861. gne-123967
Marko Tomaž, Rošnja 62, Starše, osebno izkaznico, št. 905717. gnz-123871
Marn Marija, Murova 20, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št.
687808.
gnp-124031
Marolt Bojan, Štefan 25, Trebnje, osebno izkaznico, št. 246519. gnv-123750
Martinič Milica, Trubarjeva 2, Maribor,
osebno izkaznico, št. 2213. gnx-123598
Mavec Marija, Iška 2000, Ig, osebno
izkaznico, št. 467140. gnx-123698
Mavrič Janez, Sostrska 14/d, Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
133156. gnr-123779
Melinc Boštjan, Ledine 9, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 1334851.
gng-123865
Melkić Mirsad, Kunaverjeva ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 255960.
gns-123778
Memčić Fuad, Trubarjeva ulica 53/a,
Celje, osebno izkaznico, št. 1078090.
gns-123553
Mihelič Gašper, Sodevci 111, Stari trg
ob Kolpi, osebno izkaznico, št. 1520720.
gnq-123830
Mikše Ervin, Sp. Kostrivnica 12, Podplat, osebno izkaznico, št. 239072.
gnz-123696
Miljan Mijo, Celovška cesta 144, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 41780.
gnv-123550
Milošević Gordana, Javornik 62, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
1212202. gnd-123868
Mlakar Danica, Brezula 54/a, Rače,
osebno
izkaznico,
št.
32016.
gnn-123633

Št.

Mlejnik Vid, Podjavorškova ulica 11, Celje, osebno izkaznico, št. 269226.
gnl-123635
Mlekuž Alenka, Kal Koritnica 47, Bovec, osebno izkaznico, št. 1463685.
gnx-123973
Mlinar Bojana, Kunaverjeva 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 506939.
gns-124228
Močenik Peter, Socka 46, Nova Cerkev, osebno izkaznico, št. 1322079.
gnd-124193
Molnar Štefan, Vosek 17/c, Pernica,
osebno
izkaznico,
št.
367263.
gnu-124151
Mramor Sara, Notranjska cesta 50,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 1293933.
gnq-123784
Mršić Tanja, Kajuhovo naselje 30, Kočevje, osebno izkaznico, št. 359401.
gnf-123641
Mujkanović Ferida, Poljanski nasip 58,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 526816.
gno-124207
Munih Aljaž, Bavdkova 28, Kranj, osebno izkaznico, št. 1593289. gnz-124171
Naglič Emilija, Brodarjev trg 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1486061.
gnb-123795
Norbedo Bruna, Dolga reber 30, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
886272. gnb-123820
Novak Aida, Koroška 16, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
174328.
gnk-124211
Oblak Jožef, Jadranska 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
809412.
gng-124169
Obradović Nevenka, Rašiška 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1322979.
gnk-123961
Obran Bojana, Moškanjci 4, Gorišnica,
osebno
izkaznico,
št.
245933.
gnt-123577
Ogris Lovrenc, Podvin 3/a, Polzela,
osebno
izkaznico,
št.
1109596.
gny-124047
Okanović Tarik Maj, Pšatnik 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1492623.
gnb-123995
Osolnik Tadej, Vir, Šaranovičeva 29,
Domžale, osebno izkaznico, št. 249084.
gnz-124096
Ostojić Dalibor, Tuga Vidmarja 12,
Kranj, osebno izkaznico, št. 1084135.
gnt-123877
Ošina Štefan, Cesta na Belo 15, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
124691.
gnb-123745
Ovsenjak Boštjan, Tišinska 29/a, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 93529.
gng-123590
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Ozimič Viktorija, Kostanjevec 33, Zgornja Ložnica, osebno izkaznico, št. 744208.
gny-123722
Ožanič Darko, Podgorska ulica 6, Kočevje, osebno izkaznico, št. 277625.
gnu-123626
Pajžlar Leon, Zvezna 2, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 1521239.
gng-123990
Paternoster Marjan, Sovretova ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1382456.
gnn-123533
Pejić Goran, Vogelna ulica 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
1517612.
gnj-124212
Peklaj Ana, Vaše 29/b, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
852554.
gnj-124087
Peklaj Urška, Polhov Gradec 165, Polhov Gradec, osebno izkaznico, št.
250646. gnt-123727
Petković Denis, Ul. 1. maja 2, Divača,
osebno
izkaznico,
št.
290826.
gnb-123620
Petrič Peter, Šmartinska cesta 254/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 799287.
gnm-124159
Petrovič Anže, Štihova 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 412604. gnu-123601
Petru Maja, Pod hrasti 73, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
281786.
gno-123957
Pikš Vera, Šuštarjeva 1, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 981005. gny-123697
Pinter Maksimiljan, Sp. Negonje 33/a,
Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
751923. gnz-123821
Pirš Janja, Ul. Cankarjeve brigade 72,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 265454.
gnp-123781
Pišek Tadej, Kolarjeva ulica 27, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1681849.
gnx-124098
Pranjić Bernard, Cesta v staro vas 1,
Postojna, osebno izkaznico, št. 333038.
gnn-123808
Pregelj Blaž, Stara Vrhnika 64, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 942480.
gng-124190
Pregelj Tina, Podmilščakova 33, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1167866.
gnv-124175
Prelec Bert, Ulica bratov Učakar 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1524612.
gnf-124216
Prelec Eva, Ulica bratov Učakar 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1524610.
gnd-124218
Prelec Igor, Ulica bratov Učakar 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 212551.
gne-124217
Prevolnik Franci, Breg 22, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 215436. gnn-123937
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Pušnjak Marinka, Pokljukarjeva 55,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 801857.
gnk-124111
Radej Toni, Glavni trg 16, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
305214.
gnc-123969
Radmanović Aleksander, Kočevska cesta 89, Kočevje, osebno izkaznico, št.
180576. gny-123622
Rainer Saša, Titova ulica 6, Radeče,
osebno
izkaznico,
št.
434776.
gnf-123891
Rajbar Maja, Vrtna 6, Murska Sobota,
osebno
izkaznico,
št.
1210547.
gnh-123814
Ražem Mario, Prekomorskuh 28/a, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
491074. gni-123813
Rebolj Uroš, Lunačkova 6, Mirna, osebno izkaznico, št. 36208. gnr-123629
Rehar Tjaša, Tekavčeva 11, Šoštanj,
osebno
izkaznico,
št.
199573.
gne-123842
Renno Marija, Braslovče 66/a, Braslovče, osebno izkaznico, št. 128424.
gnt-123552
Resnik Peter, Visoče 8, Tržič, osebno
izkaznico, št. 754246. gnv-124150
Rihar Janka, Srednja vas pri Polhovem
Gradcu 10, Polhov Gradec, osebno izkaznico, št. 1215597. gno-124132
Rijavec Dominik, Roče 24, Slap ob Idrijci, osebno izkaznico, št. 733864.
gno-123807
Rodman Tina, Ul. Milana Bajca 14, Vipava, osebno izkaznico, št. 939967.
gny-123822
Rotar Gordana, Vojkova ulica 11, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
1151957.
gnb-124170
Rovan David, Klanec 17, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
1241424.
gnr-123854
Rozman Ana, Kokrški log 18, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
611209.
gnr-123933
Rožman Jožefa, Gabrovka 41, Gabrovka, osebno izkaznico, št. 758855.
gnt-124202
Rupnik Andrej, Gorenjska cesta 27, Logatec, osebno izkaznico, št. 477804.
gns-123653
Rus Boris, Drenov grič 162, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 54803. gnn-124133
Rus Borut, Puštal 101, Škofja Loka,
osebno
izkaznico,
št.
1401048.
gns-123928
Sagmeister Maxi, Šlandrova 7, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
1430943.
gnk-124011
Sajovic Ksenija, Ulica Matije Tomca 1,
Domžale, osebno izkaznico, št. 1058880.
gny-123947
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Sakelšek Tanja, Pod vinogradi 57, Maribor, osebno izkaznico, št. 173558.
gnb-123495
Senica Jože, Tevče 13, Laško, osebno
izkaznico, št. 204027. gnh-123614
Setničar Marjan, Jakčeva 22, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1255100.
gnn-123908
Sever Katarina, Rusjanov trg 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 373857.
gnb-123845
Sevšek Miroslav, Kosovelova ulica 61,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1132086.
gne-123667
Skopec Martin, Dobeno 43, Mengeš,
osebno
izkaznico,
št.
1269949.
gnx-124198
Skornšek Bogdan, Cesta bratov Mravljakov 8, Velenje, osebno izkaznico, št.
467536. gnn-123562
Smasek Marija, Goriška 1/b, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
214952.
gno-124032
Smole Anastazija, Kerstnikova 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 163748.
gnz-123846
Stanonik Andreja, Poljane 28, Poljane
nad Škofjo Loko, osebno izkaznico, št.
1296374. gnw-123624
Stritar Leopold, Sveta Ema 15, Pristava
pri Mestinju, osebno izkaznico, št.
781020. gnm-124034
Suhadolnik Bojan, Zgornji Boč 14, Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
1522175. gnb-123695
Svetina Marko, Rodiška cesta 13, Kozina, osebno izkaznico, št. 325744.
gng-123615
Svetličič Turk Vesna, Bratov Učakar
106, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1055702. gnm-123959
Šauperl Zdravko, Kajuhova 8, Poljčane, osebno izkaznico, št. 860033.
gnl-123810
Šega Ana, Obalni dom upokojencev,
Krožna cesta 5, Koper, osebno izkaznico,
št. 191175. gnc-123569
Šeljimi Ljuan, Križevniška ulica 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 266647.
gnx-123748
Širca Slavko, Ledine 143, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 904816.
gni-123563
Škerjanc Majda, Reška 5, Kozina,
osebno
izkaznico,
št.
726955.
gnu-123701
Škrjanc Maja, Sp. Duplje 24, Duplje,
osebno
izkaznico,
št.
1455087.
gnu-123576
Šmon Avgust, Levstikova 2, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 1038508.
gnu-123976

Šolar Helena, Gradnikova 103, Radovljica, osebno izkaznico, št. 1317494.
gne-123592
Šparakl Robert, Velika dolina 13, Jesenice na Dolenjskem, osebno izkaznico, št.
637034. gnd-123743
Šrekl Robert, Gabrovlje 21, Zreče,
osebno
izkaznico,
št.
336737.
gnc-124144
Štampe Rudolf, Kraigherjeva 7, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
1257037.
gnf-123691
Šterk Romana, Starše 76/b, Starše,
osebno
izkaznico,
št.
797372.
gnx-123823
Štibernik Štefan, Velika Loka 54, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 816354.
gnk-124186
Šumak Vid, Stritarjeva 41, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
1084215.
gnu-123826
Švajncer Aleš, Ulica Veljka Vlahoviča
83, Maribor, osebno izkaznico, št.
864725. gnh-124139
Švara Vanja, Vrtojba, Cesta na Čuklje
56, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
1600823. gnr-123879
Tičar Špela, Suhadole 7/b, Komenda,
osebno
izkaznico,
št.
1445320.
gnw-123724
Tomac Živko, Vas 1, Vas, osebno izkaznico, št. 329179. gnh-123839
Tomše Jože, Ribnica 4/a, Jesenice na
Dolenjskem, osebno izkaznico, št.
205283. gns-123603
Tomše Ljubek Igor, Ziherlova 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 189662.
gng-123965
Tratnik Ljudmila, Trg Komandanta Staneta 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1571851. gnc-123944
Trbić Katja, Polanškova ulica 28, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1030277.
gnm-123734
Trep Danilo, Vurmat 18, Ožbalt, osebno izkaznico, št. 865555. gno-123557
Trobec Marija, Cesta na Markovec 23,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
40998. gnm-123709
Trobiš Robert, Pernovo 6/a, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
266542.
gnu-123876
Urbajs Rudolf Karol, C. Kozjanskega
odreda 23, Šentjur, osebno izkaznico, št.
598833. gnz-124146
Urbanč Sebastjan, Cerina 20, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
1564276.
gnf-123591
Verbošt Marta, Cogetinci 68, Cerkvenjak, osebno izkaznico, št. 1332053.
gnx-123573
Vidmar Marko, Preserje 7, Branik, osebno izkaznico, št. 263469. gne-123867
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Vigali Jožef, Bakovci, Zvezna 10, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
1010600. gnd-123593
Voh Erika, Na Jelovcu 51, Bresternica,
osebno
izkaznico,
št.
647836.
gnv-123875
Volčanešek Rudi, Naselje Slavka Černeta 6, Kranjska Gora, osebno izkaznico,
št. 1289681. gnp-124056
Volčič Andrej, Gregorčičeva 2, Deskle,
osebno
izkaznico,
št.
306079.
gnh-123589
Vovk Stanislav, Velika dolina 28, Jesenice na Dolenjskem, osebno izkaznico, št.
1034383. gnt-124002
Vrabl Mojca, Pacinje 29/a, Dornava,
osebno
izkaznico,
št.
393278.
gnp-123706
Vrečko Anton, Ponikva 13/a, Ponikva,
osebno
izkaznico,
št.
598694.
gnz-123621
Vrščaj Tadej, Ulica Bratov Klemenc 15,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 1483311.
gnz-123721
Zager Boštjan, Gorenje 15, Šmartno ob
Paki, osebno izkaznico, št. 281970.
gng-124165
Zevnik Gregor, Laze 6, Jesenice na Dolenjskem, osebno izkaznico, št. 1072941.
gnb-123970
Zimet Marko, Ulica Heroja Šlandra 19,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1204078.
gne-123717
Zimšek Viktorija, Rimska 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
1044645.
gnr-124229
Zorko Anita, Grlinci 30, Juršinci, osebno izkaznico, št. 1438139. gno-123707
Zupan Polona, Graškogorska ulica 19,
Velenje, osebno izkaznico, št. 1508036.
gnb-123720
Zupančič Konrad, Prešernova cesta 16,
Krško, osebno izkaznico, št. 80593.
gnv-124025
Žibert Rudi, Gradac 91, Gradac, osebno izkaznico, št. 1196345. gnq-123880
Žunič Franc, Šegova 30, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
1571564.
gnr-123829

Vozniška dovoljenja
Aber Klemen, Troblje 47/a, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, št. S
1349032. gnx-123773
Auguštin Jana, Pokoše 21, Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1499069, reg. št. 23130. gnq-124105
Babačić Esad, Beethovnova ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1049405, reg. št. 207805, izdala
UE Ljubljana. gnz-123946

Št.

Bah Peter, Lavričeva ulica 6, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. A-50km/h BGH,
št. S 1748596, reg. št. 36414, izdala UE
Kamnik. gnv-123804
Bartol Uroš, Mali Log 57, Loški Potok,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
9687, izdala UE Ribnica. gni-123913
Bašić Smajil, Podpeč 57, Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
584540, reg. št. 123310, izdala UE Ljubljana. gnr-123954
Bedjanič Martin, Poljanski nasip 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1011865, reg. št. 204385, izdala UE
Ljubljana. gng-123719
Bedrač Marjana, Ljubljanska ulica 102,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 153860, reg. št. 94635, izdala UE Maribor. gng-123819
Bela Silvija, Žabovci 85, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1440670, reg. št. 29978, izdala UE Ptuj.
gno-123657
Benčina Matjaž, Gorenje 13, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
9002, izdala UE Kočevje. gnd-123843
Bizjak Aleš, Cirnik 3, Jesenice na Dolenjskem, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 18209, izdala UE Brežice.
gnc-124194
Boltar Monika, Longobardska 7, Solkan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 45910. gnl-123764
Borko Mojca, Prištinska ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1298671, reg. št. 225810, izdala UE Ljubljana. gnf-123941
Božič Mitja, Prisoje 2, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
SI 39132, reg. št. 29868. gnt-124102
Branc Tomaž, Hrušica 36, Hrušica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
1508616. gnc-123769
Brce Helena, Ulica bratov Učakar 84,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1820026, reg. št. 105595, izdala
UE Ljubljana. gnh-124114
Brglez Anton, Laporje 38, Laporje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1494437, reg. št. 23294, izdala UE Slovenska Bistrica. m-777
Brišar Marijan, Gunceljska cesta 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1488133, reg. št. 79987, izdala UE
Ljubljana. gnq-123630
Butala Pišek Maja, Kolarjeva ulica 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1708379, reg. št. 20261, izdala UE
Ljubljana. gnv-124100
Cifrek Đuro, Vošnjakova ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1616805, reg. št. 169774, izdala UE
Ljubljana. gnd-124018
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Cugelj Nada, Most na Soči 91, Most na
Soči, vozniško dovoljenje, št. S 761240,
izdala UE Tolmin. gnl-123660
Cvetko Sandi, Vesnaverjeva 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1377955, reg. št. 91162, izdala UE Maribor. gne-123742
Cviker Bojan, Stantetova 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1331423, reg. št. 116490, izdala UE Maribor. gnj-124062
Čefarin Vili, Delpinova 18, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 9675, izdala UE Nova Gorica.
gnu-123501
Čemažar Uroš, Zg. Bitnje 113, Žabnica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 599583, reg. št. 42493, izdala UE
Kranj. gnl-123914
Čendak Jerneja, Zaloška cesta 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h, BGH, št. S 1718730, reg. št.
186630, izdala UE Ljubljana. gnn-124108
Černic Lazić Adrijana, Volčja Draga 35,
Volčja Draga, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 29870, izdala UE Nova Gorica.
gny-123922
Divjak Karl, Sp. Žerjavci 17, Lenart v
Slov.goricah, duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št. S 1143191. gnf-123916
Dodić Sonja, Krožna cesta 63, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 614219. gnu-124101
Dolanc Andrea, Liminjanska 89, Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 7137, izdala UE Piran.
gnb-123920
Dolar Luka, Braslovče 87, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1563808, izdala UE Žalec. gnn-124158
Dolenc Urška, Bukov vrh nad Visokim
7, Polhov Gradec, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 29437, izdala UE Škofja Loka. gnw-124199
Dolganoč Tjaša, Partizanska 16, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11396, izdala UE Trbovlje. gnp-124106
Dolinšek Jože, Ižanska cesta 46, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1024206, reg. št. 110113, izdala UE
Ljubljana. gnl-123710
Dornik Matej, Šlandrova ulica 25, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S001111148, reg. št. 24357, izdala UE
Domžale. gno-123882
Drašler Blaž, Betajnova 28, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12532, izdala UE Vrhnika. gnp-123606
Drofenik Marjan, Pečica 4/a, Podplat,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
5807, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gne-123892
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Dušič Tomi, Dednja vas 8, Pišece, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
12855, izdala UE Brežice. gno-123582
Dvoršak Franc, Kurirska pot 12, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 608968, reg. št. 78561, izdala UE Maribor. gng-124044
Erjavec Peter, Sallaumines 3, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
1420, izdala UE Trbovlje. gnn-123758
Erzetič Jan, Kozlovičeva ulica 27, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, št.
S 57194, reg. št. 47888. gne-123767
Fartek Štefan, Polje 20, Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1790324, reg. št. 26764. gnc-124094
Feher Laci, Brezovica 35, Velika Polana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BCEFGH, št. 6261, izdala UE Lendava. gnu-123851
Flac Darjan, Gomila pri Kogu 43, Kog,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9052, izdala UE Ormož. gnk-123911
Fujs Matjaž, Miklavška cesta 30, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S001692014, reg. št. 118425, izdala UE
Maribor. gns-123703
Gabor Stanko, Bevkova 5, Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1652434.
gnm-124109
Garaševič Zdenko, Šalek 97, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1421508, reg. št. 29896, izdala UE Velenje. gnm-124009
Gojić Radojka, Cesta v staro vas 1, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št.
11471,
izdala
UE
Postojna.
gnd-123972
Golob Berta, Zbelovo 47, Loče pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 8871. gnl-123760
Gomzej Teja, Prešernova ulica 16, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1356724. gnx-123623
Goričar Dušan, Parižlje 46, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
208806, izdala UE Žalec. gnl-124060
Gostinčar Andrej Tomi, Kašeljska cesta
96, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1615080, reg. št. 185060,
izdala UE Ljubljana. gnh-123739
Grobnik Albina, Nasova 44, Apače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8466,
izdala UE Gornja Radgona. gny-123522
Guntner Gregor, Zidanškova 13, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 10062, izdala UE Slovenj
Gradec. gni-124088
Hajdinjak Nataša, Adamičeva cesta
3/a, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1227139, reg. št. 17427, izdala UE Grosuplje. gnx-123998
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Hajdinjak Samo, Levstikova 17, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11866, izdala UE Kamnik. gnx-123498
Halilović Emina, Preglov trg 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1285458, reg. št. 226833, izdala UE
Ljubljana. gnt-123902
Hanžek Novak Apolonija, Cesta v Pečale 37, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1328486, reg. št. 142631,
izdala UE Ljubljana. gnb-123670
Harter Rajko, Šolska 10, Slovenj Gradec, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 56/2003.
gns-123503
Hasanagić Samir, Nad mlini 35, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
38701, izdala UE Novo mesto. gnf-123766
Hecl Milan, Radvanjska 13, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1741297, reg. št. 75808, izdala UE Maribor. gnt-123852
Heričko Monika, Partizanska 13, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
440768, reg. št. 56254, izdala UE Maribor. gng-123640
Hieng Žiga, Trebinjska ulica 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1234515, reg. št. 207633, izdala UE Ljubljana. gnq-123555
Hmelina Karolina, Smrečnikova 26, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 25714, izdala UE Novo mesto.
gnj-123687
Hojnik Albin, Kopivnik 13, Fram, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 716518,
reg. št. 40633. gnk-124061
Hrstić Mustafa, Slatno 21, Dol pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
reg. št. 4196, izdala UE Hrastnik.
gnf-123516
Iljaš Wolf Tomislav, Pot k ribniku 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, št. S 228812, reg. št. 128207,
izdala UE Ljubljana. gnw-123599
Ivančič Fabio, Nazorjeva ulica 15, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 4180, izdala UE Izola. gnq-123505
Jager Edvard, Resnik 35, Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 8428.
gnm-123909
Jaklič Alen, Rogovila 20, Mirna Peč,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
28298, izdala UE Novo mesto.
gnk-123661
Jakončič Emanuela, Vipolže 18, Dobrovo v Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 41745, izdala UE Nova Gorica.
gnl-123785
Jerman Emil, Ulica Mire Miheličeve 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1003012, reg. št. 115599, izdala UE
Ljubljana. gnz-123646

Jevšek Maja, Skalna ulica 10, Otočec,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h,
BGH, reg. št. 43519. gnk-123815
Jež Gabrijele, Samova ulica 25, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1309455, reg. št. 9405, izdala UE Sevnica. gnc-123794
Junc Marjan, Gor. Mokro polje 8/a,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 89, izdala UE Novo mesto.
gnd-123768
Jurše Katarina, Belsko 41, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13913, izdala UE Postojna. gnf-124016
Kaučič Vladimir, Spodnje Partinje 31,
Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 1467228, izdala UE Lenart. gnz-123771
Klančnik Levin Gregor, Ulica V. prekomorske brigade 6, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 41393. gnd-123643
Klemenčič Tjaša, Brje pri Komnu 45,
Komen, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 18723, izdala UE Sežana.
gnu-123751
Klimovič Rajko, Moste 37, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
5893, izdala UE Kamnik. gnm-124084
Kljun Zvonka, Cezarji. Mont. nas. 12,
Pobegi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 176342. gnp-123856
Klobučar Zdenko, Ulica talcev 8, Deskle, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 9474, izdala UE Nova Gorica.
gnt-123752
Kmet Gaja, Škrabčeva ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1367991, reg. št. 234753, izdala UE Ljubljana. gni-123688
Kmetič Mateja, Ul. heroja Bračiča 20,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1444857, reg. št. 118819, izdala UE
Maribor. gni-124063
Korošec Matjaž, Desenci 1, Destrnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1554141, reg. št. 45515, izdala UE Ptuj.
gni-123917
Kos Mirko, Cesta na polje 13, Pragersko, vozniško dovoljenje, št. S 1181262,
reg. št. 20690, izdala UE Slovenska Bistrica. gnj-123662
Kos Vesna, Glavni trg 18, Muta, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10667.
gnu-124051
Košir Domen, Tugomerjeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1418095, reg. št. 236634, izdala UE
Ljubljana. gnu-124226
Kovač Antun, Ulica Nika Šturma 1, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. 964, izdala UE Sežana. gnh-123539
Koželj Alenka, Glinškova ploščad 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
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št. S 1759762, reg. št. 258752, izdala UE
Ljubljana. gns-124178
Krajnc Zvonka, Ješetova 50, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 807721,
reg. št. 21601, izdala UE Kranj.
gnb-123895
Kranjc Daniel, Malečnik, Trčova 271,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1608585, reg. št. 59614, izdala UE
Maribor. gnd-124143
Krebl Aleš, Dovže 16/b, Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št.
9303, izdala UE Slovenj Gradec.
gnz-123521
Kreiger Egon, Medvedova ulica 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 369439, reg. št. 76403. gnq-124055
Kristan Sandi, Krožna ulica 19, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
419699, reg. št. 21102, izdala UE Kranj.
gnp-123806
Krošek Angela, Draženci 88/a, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
312793, reg. št. 18583, izdala UE Ptuj.
gnr-123654
Krušič Stanislava, Miklošičeva 5, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4896, izdala UE Celje. gnb-124149
Kuhanec Simić Vesna, Avguštinčičeva
ulica 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1011272, reg. št. 204921,
izdala UE Ljubljana na ime Kuhanec Vesna. gnb-124195
Leban Igor, Ul. Gradnikove brigade 15,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 132. gnw-123924
Leden Polona, Lendavska ulica 25/a,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 38196. gnu-123526
Lekše Peter, Staro sejmišče 39, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
40216,
izdala
UE
Novo
mesto.
gni-123538
Lesjak Leja, Trg 38, Prevalje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 16673, izdala UE Ravne na Koroškem. gnf-124191
Leskovec Mateja, Vojskarska ulica 27,
Idrija, vozniško dovoljenje, št. S 224526,
reg. št. 7944. gnc-123619
Litrop Barbara, Pod logom 29, Turnišče, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
2260, izdala UE Lendava. gnu-123726
Ljezi Miradije, Rutarjeva 4/c, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
39921, izdala UE Nova Gorica.
gnx-123923
Madžgal Rado, Galjevica 21, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
845175, reg. št. 131017, izdala UE Ljubljana. gnt-123527
Majcen Cita, Breg 3, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1144638, reg.
št. 43448. gnm-123609

Št.

Majcenič Sonja, Steklarska ulica 16,
Rogatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9468, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnd-123772
Malik Janez, Slap 26, Vipava, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1512489, reg.
št. 17645, izdala UE Ajdovščina.
gnv-123825
Marčič Robert, Na Jožefu 43, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1689588, reg. št. 15045,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnv-124104
Markeh Helena, Koprivnik 73, Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 724579, reg. št. 16340.
gnf-124091
Maroh Klavdija, Lancova vas 90/a, Videm pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. S 1771073, reg. št. 36622, izdala UE
Ptuj. gnt-124177
Martinčič Matjaž, Tenetiše 26, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1537421, izdala UE Litija. gnv-124225
Mavec Marija, Iška 2000, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1003061, reg.
št. 109656, izdala UE Ljubljana.
gnv-123700
Međimurec Maja, Kurirska pot 5, Bistrica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001218973, reg. št. 5510, izdala UE Ruše. m-767
Mehić Mujo, Jakčeva ulica 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1799713, reg. št. 171792, izdala UE Ljubljana. gnq-124155
Melkić Mirsad, Kunaverjeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1434797, reg. št. 236748,
izdala UE Ljubljana. gnt-123777
Memčić Fuad, Trubarjeva ulica 53/a,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1630355, reg. št. 49837. gnq-123705
Merc Bojan, Trg 65, Prevalje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 11990, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnc-123919
Merlak Mihaela, Cankarjeva cesta 5,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 5478, izdala UE Logatec.
gnh-123939
Milharčič Alojz, Ul. Guliano 2, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1512666, reg. št. 17437, izdala UE Ajdovščina. gnl-123910
Miljan Mijo, Celovška cesta 144, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h BCEFGH, št. S 1827274, reg. št.
86849, izdala UE Ljubljana. gnb-123549
Mlakar Gregor, Virmaše 59, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 20960, izdala UE Škofja Loka.
gnj-123787
Molin Vitaliy, Rozmanova 21, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
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ABGH, št. S 1319873, reg. št. 44756,
izdala UE Koper. gng-123490
Mrhar Zvonko, Čatež 16, Velika Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001555683, reg. št. 5655, izdala UE
Trebnje. gnn-123783
Muhič Marjan, Zabovci 86/a, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1771574, reg. št. 47518, izdala UE Ptuj.
gnk-123761
Mujkanović Ferida, Poljanski nasip 58,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1716324, reg. št. 186299, izdala UE
Ljubljana. gnn-124208
Mulec Dejan, Goriška 19/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1378988, reg. št. 110218, izdala UE Maribor. gnw-123874
Nezman Branko, Ulica bratov Vošnjakov 5, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 32453. gno-123632
Ogris Lovrenc, Podvin 3/a, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
674861, izdala UE Žalec. gnw-124049
Omahen Vinko, Št. Jurij 96, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. F, št. 1893, izdala UE Grosuplje. gnb-123945
Omrzel Rafko, Bušeča vas 19, Cerklje
ob Krki, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 19514, izdala UE Krško.
gnw-123974
Osolnik Matej, Jarška cesta 35, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
944693, reg. št. 29897, izdala UE Domžale. gnd-124022
Osolnik Tadej, Vir, Šaranovičeva 29,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BH, št.
S 1199713, reg. št. 26983, izdala UE
Domžale. gnw-124099
Ostrež Franci, Jevnica 58, Kresnice,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 35/1998. gni-124188
Pahljina Josip, Šolska ulica 3, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12047. gnv-123775
Pangerl Ivan, Log 94, Šoštanj, vozniško dovoljenje, št. S 1456654, reg. št.
12522. gno-124057
Paradiž Jaka, Mariborska 31, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 10915, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnz-123596
Pavletič Aleš, Svetčeva ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
932393, reg. št. 152580, izdala UE Ljubljana. gnc-123644
Pavlovič Jurij, Posavec 23, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
900062, reg. št. 23403. gng-123665
Pavlovič Uroš, Skalna pot 1, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15527, izdala UE Sežana. gnp-123756
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Peklaj Ana, Vaše 29/b, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 887285,
reg. št. 53592, izdala UE Ljubljana.
gnk-124086
Peklar Peter, Stojnci 64, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1377450,
reg. št. 42389, izdala UE Ptuj.
gnv-123525
Pekolj Luciana, Verdijeva 1, Piran – Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
56056, reg. št. 6658, izdala UE Piran.
gny-124122
Pešak Gregor, Žiganja vas 59, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1307093, reg. št. 36115, izdala UE Tržič.
gns-123678
Peter Kos, Cesta na Markovec 11, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 1181195, reg. št. 48671.
gnr-124129
Peterca Maša, Studenec 9/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1597472, reg. št. 256539, izdala UE Ljubljana. gnr-123729
Peterlin Luka, Pot k izviru 12, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 28256, izdala UE Koper.
gnn-123508
Pintar Helena, Sv. Duh 42, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
987, izdala UE Škofja Loka. gns-123803
Pirih Metod, Mladinska ulica 10, Spodnja Idrija, vozniško dovoljenje, št. S
430532, reg. št. 1966, izdala UE Idrija.
gng-124065
Pirmanšek Matej, Vriskova 44, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
459631, reg. št. 19201, izdala UE Velenje. gnl-123560
Podkrajšek Štefan, Trubarjeva 26, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26327. gno-123832
Podpečan Jožef, Prešernova cesta 28,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1801724, reg. št. 39565, izdala UE
Domžale. gnn-123558
Pohar Miha, Rozmanova ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1454138, reg. št. 243117, izdala UE Ljubljana. gnn-124233
Pohlen Edvin, Kolomban 51/a, Ankaran – Ankarano, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 5722, izdala UE Koper.
gnd-123968
Potočnik Martin, Trnovec pri Slovenski
Bistrici 17, Slovenska Bistrica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1093822, reg.
št. 17349. gng-123765
Pražen Alenka, Pod gabri 23, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
25243. gnk-123886
Prelec Anita, Ulica bratov Učakar 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S 931565, reg. št. 164136, izdala UE
Ljubljana. gng-124215
Prelec Igor, Ulica bratov Učakar 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1777412, reg. št. 120173, izdala UE
Ljubljana. gnh-124214
Pučko Jure, Miklošičeva ulica 4, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001464865, reg. št. 31382, izdala UE
Domžale. gnm-123684
Putrih Kaja, Drameljšek 28, Bizeljsko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16397, izdala UE Brežice. gnr-124058
Rabzelj Polde, Smednik 10, Raka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
13284. gnd-124168
Rajnar Eva, Bartlova 5, Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
403627, izdala UE Litija. gne-124167
Ramić Fikret, Cesta 1. maja 121, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S 546890,
izdala UE Jesenice. gnu-123676
Ravnjak Danilo, Javornik 29, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 15134, izdala UE Ravne na Koroškem. gnn-123683
Rebec Barbara, Pot k studencu 11, Pivka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13958, izdala UE Postojna. gnn-123658
Rehar Tjaša, Tekavčeva 11, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1150436, reg. št. 27156, izdala UE Velenje. gnr-124054
Remškar Jakob, Podrečje 80, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S001584540, reg. št. 35427, izdala UE
Domžale. gnr-123708
Renčelj Gorazd, Vrhe 38, Teharje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1141101,
reg. št. 43037, izdala UE Celje.
gnk-123561
Renko Milan, Pod gozdom 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1367860, reg. št. 234652, izdala UE Ljubljana. gnq-123780
Rijavec Dominik, Roče 24, Slap ob Idrijci, vozniško dovoljenje, št. S 1155985, izdala UE Tolmin. gno-123757
Rojc Borut, Kolenčeva 8, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12325,
izdala UE Kamnik. gnm-123559
Rozman Ana, Kokrški log 18, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
810120, reg. št. 44931, izdala UE Kranj.
gnl-123960
Rožman Matjaž, Mali vrh 29/a, Globoko, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
reg. št. 16174, izdala UE Brežice.
gnl-123885
Rožmanec Marko, Graben 10, Horjul,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1370461, reg. št. 205541, izdala UE Ljubljana. gnv-123650

Rupnik Andrej, Gorenjska cesta 27, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 1205, izdala UE Logatec.
gnt-123652
Rus Borut, Puštal 101, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
21949,
izdala
UE
Škofja
Loka.
gnx-124173
Rus Janez, Grič, Cesta VII/3, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1566,
izdala UE Ribnica. gnk-123986
Sagadin Kristina, Skoke, Strmška ulica
15, Miklavž na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1493033, reg.
št.
121655,
izdala
UE
Maribor.
gnx-124148
Sahitaj Daut, Štrekljeva 24, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1645442, reg. št. 94453. gnh-123889
Samokec Zorko, Dolnji Zemon 82/g,
Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEFGH, št. S 10113, izdala UE Ilirska
Bistrica. gny-123597
Sevčnikar Lidija, Rečica ob Savinji 139,
Rečica ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 6572, izdala UE Mozirje.
gnf-123716
Sevšek Miroslav, Kosovelova ulica 61,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 544183, reg. št. 94332, izdala UE
Ljubljana. gnd-123668
Slokar Aleš, Kidričeva 18, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
27265, izdala UE Nova Gorica.
gnu-123926
Smolej Tomaž, Podlubnik 22, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
14641, izdala UE Škofja Loka. gnt-124052
Softić Meho, Kidričeva 4, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8946.
gni-124013
Sorec Mitja, Reška cesta 3, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. EkB, reg. št.
122461. gnp-123556
Srt Marko, Police 4, Gornja Radgona,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
14087, izdala UE Gornja Radgona.
gnw-123524
Stermecki Peter, Sp. Žerjavci 4, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1467244, izdala UE Lenart.
gnq-123655
Strupih Majda, Moste 35, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5326,
izdala UE Kamnik. gnk-123611
Šauperl Zdravko, Kajuhova 8, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
477448, reg. št. 14708, izdala UE Slovenska Bistrica. gnm-123809
Šetrajčič Ludvik, Cesta v Zeleni log 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 769604, reg. št. 57716, izdala UE
Ljubljana. gnm-123634
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Škedelj Valentin Janez, Cerov log 32,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 28068, izdala UE Novo mesto.
gnz-123921
Škerjanc Majda, Reška 5, Kozina, vozniško dovoljenje, št. 4999, izdala UE Sežana. gnt-123702
Škerjanc Mojca, Ig 43, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1215110, reg. št.
222186, izdala UE Ljubljana. gny-124197
Šmon Avgust, Levstikova ulica 2, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 7792, izdala UE Slovenj Gradec. gnd-123918
Šnopl Franc, Vinska pot 60, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 441732,
reg. št. 57755, izdala UE Maribor.
gnn-123833
Šrekl Robert, Gabrovlje 21, Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8286.
gnv-124125
Štibelj Klemen, Sp. Luša 12, Selca,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 28985,
izdala UE Škofja Loka. gnv-124200
Štusej Irena, Šentrupert 15, Gomilsko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1005337, izdala UE Žalec. gno-124157
Šuplika Dario, Pod lipami 14, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001282253, reg. št. 45330. gnw-124174
Švajncer Aleš, Ulica Veljka Vlahoviča
83, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 716221, reg. št. 83178, izdala
UE Maribor. gng-124140
Švara Vanja, Vrtojba, Cesta na Čuklje
56, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 13687, izdala UE Nova Gorica. gno-123532
Tičar Igor, Pasterkova 9, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1512816, reg. št. 3043. gnd-123618
Tomše Jože, Ribnica 4/a, Jesenice na
Dolenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 12314, izdala UE Brežice.
gnt-123602
Trampuš Ana, Vegova 10, Piran – Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
56114, reg. št. 14250, izdala UE Piran.
gnd-123543
Traven Janez, Košiše 3, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 7180, izdala UE Kamnik. gnt-123802
Trbić Katja, Polanškova ulica 28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1589402, reg. št. 253009, izdala UE
Ljubljana. gnn-123733
Trebušak Lovro, Vodovodna cesta 10,
Divača, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 503921, reg. št. 6093, izdala UE Domžale. gnq-124180
Turek Srečo, Černetova ulica 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.

Št.

S 1614975, reg. št. 87449, izdala UE Ljubljana. gnz-123546
Valant Jana, Na brežini 24, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1138597, reg. št. 215421, izdala UE Ljubljana. gnq-124205
Vidič Rok, Šegova 16, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 37864,
izdala UE Novo mesto. gnl-123510
Vodeb Gregor, Pod kostanji 14, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1362898, reg. št. 46605. gne-124142
Voglar Zdravko, Prečna 89, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 8520, izdala UE Novo mesto.
gnc-123669
Volčič Mirna, Štihova ulica 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1759569, reg. št. 258607, izdala UE Ljubljana. gnc-123844
Volk Ana, Grčna 45, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12071.
gns-124103
Vrabl Mitja, Markovci 1, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1414247,
reg. št. 36948, izdala UE Ptuj.
gnk-123511
Vreček Stanislav, Britof 273, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1155310, reg. št. 3113, izdala UE Kranj.
gny-123547
Vrečko Anton, Ponikva 13/a, Ponikva,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
72261, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnn-123858
Vrtič Teodor, Kralja Matjaža 24, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
917796, reg. št. 98183, izdala UE Maribor. gnq-124030
Weiss Bojan, Danila Bučarja 16, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. A –
50km/h BGH, reg. št. 43677, izdala UE
Novo mesto. gnl-123685
Zakrajšek Vojko, Podvine 25/a, Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6922, izdala UE Trbovlje. gnl-123935
Zlodej Slavko, Zg. Bistrica 114/a, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1180939, reg. št. 20549, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnr-123504
Zorec Uroš, Cesta proletarskih brigad
63, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1239286, reg. št. 96356, izdala UE Maribor. gnh-123714
Zorko Taša, Gradnikova cesta 48, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1448753, reg. št. 27660. gng-123915
Zupančič Petra, Črešnjice 23/a, Otočec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 36955, izdala UE Novo mesto.
gno-123507
Žigon Igor, Črniče 3, Črniče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 691150, reg.
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št. 13916,
gnd-123993

izdala

UE

Ajdovščina.

Zavarovalne police
Ajd Ivan, Kajuhova 70, Slovenska Bistrica,
zavarovalno
polico,
št.
00101523908, izdala zavarovalnica Slovenica filiala Celje. gnx-123523
Brdnik Franc, Sp. Preloge 26, Slovenske Konjice, zavarovalno polico, št.
556654, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnm-123759
Češnovar Franc s.p. Avtoprevozništvo,
Sp. Rečica 68, Rečica ob Savinji, zavarovalno polico, št. 523539 in 523540, izdala
zavarovalnica
Slovenica
d.d.
gnf-123899
Črnagoj Matjaž, Stranska vas 27, Žužemberk, zavarovalno polico, št. 944318.
gnx-124123
Đukelić Predrag, Sp. Jezersko 2, Zgornje Jezersko, zavarovalno polico, št.
40173743, izdala zavarovalnica Tilia.
gny-124172
Fejzuli Safer, Valvasorjeva 58, Maribor,
zavarovalno polico, št. AO 00101600635,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-765
Felc Sandi, Na Lazih 50, Brezovica pri
Ljubljani,
zavarovalno
polico,
št.
00101481201, izdala zavarovalnica Slovenica. gnd-123693
Godnjavec Drago, Benečija 7, Trebnje,
zavarovalno
polico,
št.
0904871.
gnm-123509
Goljat Zvonko, Šikole 13, Pragersko,
zavarovalno polico, št. AO 00101422090,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gng-124090
GREMO d.o.o., Stantetova 24, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 987607, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gno-123682
Jemec Stanislav, Primoževa ulica 11,
Kamnik, zavarovalno polico, št. 923089,
izdala zavarovalnica Tilia. gnv-123950
Jenko Miha, Zbilje 38, Medvode, zavarovalno polico, št. 968893, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnv-123500
Kekec Bernard, Pohorska ulica 10, Maribor, zavarovalno polico, št. AO 523370,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-768
Kuruzar Irena, Puhova ulica 13, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO 610033,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnx-124223
Letnar Dušan, Cesta dr. Tineta Zajca
16, Kamnik, zavarovalno polico, št. AO
00101513867, izdala zavarovalnica Slovenica. gni-124113
Mars Dušan, Potoška vas 33, Zagorje ob
Savi, zavarovalno polico, št. 631255, izdala
zavarovalnica Triglav d.d. gnm-123834
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Moravec Tomaž, Pod Hruševco 19, Vrhnika, zavarovalno polico, št. 547108, izdala
zavarovalnica
Slovenica
d.d.
gnz-124196
Ogrinc Bojan, Tugomerjeva 35, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 101501432, izdala zavarovalnica Slovenica. gnb-123645
Pezdirc Pavle, Kočevje 31/a, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 0839833, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnz-123896
Pogorelec Vinko, Prigorica 49, Dolenja
vas, zavarovalno polico, št. AO 2799480,
izdala zavarovalnica Triglav. gnj-123741
Radej Ivan, Stranje 11, Blanca, zavarovalno polico, št. 0923848. gnq-123905
Rupnik Bojan, Na Brezno 35, Brezovica pri Ljubljani, zavarovalno polico, št.
913303, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnp-124206
Sajovic Vladimir, Košnica 36/a, Celje,
zavarovalno polico, št. 384136, izdala zavarovalnica Slovenica. gnb-123520
Zorko Marjana, Pretrež 6, Laporje, zavarovalno polico, št. 101530937, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnq-123530

Spričevala
Butara Anita, Pleše 6, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole v
Ljubljani, izdano leta 2001. gnu-124126
Cvetko Silvo, Grajenščak 22, Ptuj, letno spričevalo 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Mariboru, smer kuhar, izdano leta 2002. m-786
Čarf Jure, Stari trg 292/l, Slovenj Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gostinske in lesarske šole, Šolski center Slovenj Gradec, št. 34, izdano 28. 6.
1999. gns-123903
Černe Urška, Pot na debeli grič 34,
Škofljica, spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje frizerske šole, izdano leta 1998/99. gnv-123675
Čurič Sanja, Ložane 27, Pernica, spričevalo 3. letnika OŠ Pernica, izdano leta
2003. m-784
Debevec Anamarija, Slavinje 13, Hruševje, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije
Koper, izdano leta 1981 in 1982, izdano
na ime Nemec Anamarija. gnm-123663
Dolinar Klavdija, Rumanja vas 14, Novo
mesto, indeks, št. 20990432, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnm-123534
Eržen Cveta, Rimska cesta 85, Šempeter v Savinjski dolini, spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške šole v Celju, gradbeni oddelek, št. 82, izdano leta 1979/80,
izdano na ime Učakar Cveta. gnv-123850
Fajon Mihael, Nevlje 11, Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene tehniške šole v Ljubljani, Odsek za nizke
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gradnje, št. 219, izdano 22. 6. 1979 v Ljubljani, izdano na ime Fajon Miha.
gno-123786
Fanedl Ivan, Zg. Partinje 79, Jurovski
Dol, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
agroživilske šole Maribor, Šola kmetijske
mehanizacije, izdano leta 1984/85. m-772
Ferlež Zlatka, Grčija, Grčija, diplomo Fakultete za družbene vede v Ljubljani, št. 91,
izdana 14. 12. 1982. gnn-124083
Fras Mihaela, Partizanska cesta 15, Maribor, obvestilo o uspehu Srednje gradbene
šole v Mariboru, izdano leta 1995/96.
m-775
Frešer Vladko, Kalše 19, Šmartno na
Pohorju, spričevalo 2. letnika Poklicne šole
Svečina, izdano leta 1978. gne-124121
Furlan Urban, Šišenska cesta 2, Ljubljana, spričevalo 6. razreda Glasbene šole
Franca Šturma v Ljubljani, izdano leta 2003.
gnp-123506
Hanžek Plementaš Maja, Planina 36,
Kranj, spričevalo 3. letnika Gimnazije v Kranju, izdano leta 1991. gng-123540
Herman Klemen, Soseska 12, Prebold,
spričevalo 1. letnika ŠC Celje- gradbena
tehnična šola Celje, izdano leta 2003.
gnu-123980
Jakopec Ivan, Jelenče 11/a, Pesnica pri
Mariboru, spričevalo 2. letnika Srednje gostinske šole Maribor, izdano leta 2002.
m-771
Jurak Marko, Kajuhova 42, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Moste v Ljubljani. gnj-124137
Kazić Arien, Cesta v Šmartno 35, Ljubljana, obvestilo o uspehu 1. letnika SŠTS
Šiška, izdano leta 2000. gnb-124120
Kersnič Majda, Maroltova ulica 12, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Dr. Ivana
Prijatelja Sodražica, izdano leta 1972, izdano na ime Vesel Majda. gnr-123554
Kokol Jožef, Vurberk 138, Spodnji Duplek, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne strojne kmetijske šole, izdano leta 1982
v Mariboru. m-776
Kolarič Katja, Boreci 52, Križevci pri Ljutomeru, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 2001/2002.
m-778
Kontrec Dejan, Hrenova ulica 17, Ljubljana, indeks, št. Srednje šole za strojništvo
v Ljubljani, 1985. gnh-123864
Korat Martina, Hmelina 11/a, Radlje ob
Dravi, spričevalo SKŠ Muta, izdano leta
1985. gnj-123812
Korez Bizjak Fabija, Mladinska 37, Maribor, indeks, št. 81418884, izdala EPF v
Mariboru. gne-124092
Košir Maša, Požarnice 42/b, Brezovica
pri Ljubljani, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2002. gnp-124231

Košorog Zoran, Grahovo 36, Grahovo,
spričevalo 1 in 2. letnika Srednje šole v
Postojni – oblikovalec kovin, izdano leta
1991 in 1992. gnn-123883
Lesjak Miloš, K cerkvi 5, Orehova vas,
diplomo SKSMŠ Maribor, vzdrževalec vozil in strojev, izdana leta 1981. m-774
Lorbek Dalija, Cesta k Dravi 19, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu II. gimnazije Maribor, izdano leta 1999. m-780
Lukač Zvonko, Selnica ob Muri 190,
Ceršak, letno spričevalo 3. letnika in zaključno spričevalo Srednje šole za gostinstvo in turizem v Mariboru, izdano leta
1999. m-782
Markulič Marina, Dekani 210, Dekani,
spričevalo OŠ Vojka Šmuc Izola.
gnu-123901
Mesner David, Tolsti vrh 181, Ravne na
Koroškem, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole v Slovenj Gradcu. gnw-123774
Mikolič Matej, Trg borcev NOB 19, Dol
pri Hrastniku, spričevalo o zaključnem izpitu IC ZPS STT Trbovlje,, izdano leta
1982. gnr-124179
Milošič Milan, Šarhova ulica 20, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške elektrostrojne in teks. šole Maribor,
smer elektro – šibki tok, izdano leta 1973.
m-779
Muravec Vesna, Ulica Tončke Dežman
4, Kranj, diplomo , št. 253/93-94, izdana
na Filozofski fakulteti v Ljubljani, dne 24.
6. 1994, na ime Vesna Puhar Muravec.
gni-124192
Nabergoj Boris, Dovce 24, Rakek, zaključno spričevalo 3. in 4. letnika ter maturitetno spričevalo Gimnazije Postojna, izdana leta 1979/80 in 1980/81.
gnm-123838
Novak Marko, Bizeljska cesta 90, Brežice, spričevalo 3. letnika Gimnazije Brežice, izdano leta 2000. gny-123776
Novak Simon, Papirniška 17, Krško,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije in
ekonomske srednje šole Brežice, izdano
leta 1995. gng-123840
Obrovac Mile, Ponor 6/a, Cetingrad, Hrvaška, diplomo za voznika kamiona, izdala
Avtošola Ježica leta 1978. gnm-123788
Ojsteršek Matjaž, Plešivica 57, Notranje Gorice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehničnih strok Šiška, izdano
leta 1993. gni-123763
Pavkovič Peter, Velika vas 20/a, Leskovec pri Krškem, spričevalo 2. letnika Srednje šole Krško, izdano leta 2003.
gnr-123529
Peterlin Katja, Hrastulje 14, Škocjan,
sričevalo SŠGT Novo mesto. gnh-124089
Pirc Robert, Manžan 2/a, Koper – Capodistria, spričevalo 2. letnika SKPŠ Koper, izdano leta 1994. gns-123528
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Potisk Simon, Podgorska ulica 8, Kočevje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih strok in osebnih storitev
v Ljubljani. gng-123890
Požun Bogdan, Prnovše 14, Radeče,
spričevalo o končani OŠ Leopolda Mačka
Boruta Novo Polje v Ljubljani, izdano leta
1986. gnw-123649
Pugelj Klemen, Kozinova cesta 17, Grosuplje, obvestilo o uspehu za 3. letnik
Srednje šole Josip Jurčič Ivančna Gorica,
ekonomska gimnazija, izdano leta 2003.
gny-123847
Ratkajec Jasmina, Ribnica 30, Jesenice na Dolenjskem, spričevalo 1. letnika
Ekonomske in trgovske šole Brežice.
gne-123517
Rojc Vanja, Prešernova 3, Dornberk,
indeks, št. 11270120243, izdala višja strokovna šola Lamret Consulting d.o.o..
gnt-123677
Sivčevič Silvija, Log 27, Hrastnik, indeks, št. 71139121, izdala Pravna fakulteta v Mariboru. gno-123515
Sivec Vlado, Ulica 28. maja 43, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta 2002. gnr-123579
Sočič Tadeja, Tišina 3/e, Tišina, indeks, št. 81529999, izdala EPF. m-783
Sorgo Žan, Trubarjeva 42, Piran – Pirano, spričevalo 8. razreda OŠ Cirila Kosmača Piran, izdano leta 2000/2001.
gnv-123925
Stevič Bojana, Meža 154/a, Dravograd,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Slovenj Gradec, program gimnazija, izdano leta 1999/2000. gno-123857
Szabo Srečko, Kersnikova 15, Velenje,
spričevalo,
izdal
CSŠ
Velenje.
gns-123728
Šimunović Mato, D. Bešpelj, Jajce –
BIH, diplomo in spričevala od 1 do 3. letnika Rudarskega šolskega centra v Zagorju, izdani leta 1983, 1984 in 1985.
gno-123736
Štancar Boštjan, Kraigherjeva 30, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tehniške šole v Celju, izdano leta 1992.
gnw-124124
Štrukelj Emil, Gerbičeva ulica 18/a,
Ljubljana, tečaj higienskega minimuma, izdal Center za permanentno izobraževanje
Cene Štupar v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnk-123936
Trbić Katja, Polanškova 28, Ljubljana,
indeks, št. 20202346, izdala Pravna fakulteta. gnw-123674
Turk Samo, Heroja Šlandra 27, Maribor, indeks, št. 81594890, izdala EPF.
m-788
Turk Sebastjan, Prušnikova 46, Maribor, spričevalo 3. letnika srednje šole za

Št.

gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
2001/2002. m-785
Uzelac Nikola, Preglov trg 1, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano leta
1998. gng-123790
Vidovič Romana, Hrastovec 26/c, Zavrč, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne trgovske šole na Ptuju, izdano leta
1982/83. m-789
Voroš Štefan, Bratonci 29, Beltinci, zaključno spričevalo Srednje šole za strojništvo – strojni tehnik, izdano leta 1986.
gnr-123754
Vrbančič Ama, Bukovci 150, Markovci,
spričevalo o končani OŠ Markovci pri Ptuju. gnp-123531
Vrhovnik Miha, Črneče 124, Dravograd,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ravne na
Koroškem, izdano leta 2000/2001.
gnl-123860
Vrhovnik Miha, Črneče 124, Dravograd,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ravne na
Koroškem, izdano leta 2001/2002.
gnk-123861
Zaverski Matjaž, Titova 48, Maribor, indeks, št. 29006423, izdala Tehniška fakulteta Maribor. m-781
Zuoder Matej, Ruška cesta 7, Selnica
ob Dravi, indeks, št. 93453623, izdala Fakulteta za strojništvo v Mariboru. m-769
Zupančič Smiljana, Cesta 1. maja 69,
Hrastnik, spričevalo 2. letnika Srednje obutvene in gumarske šole v Kranju, izdano
leta 1995. gnl-124085
Žagar Miryema, Dunajska 101, Ljubljana, maturitetno spričevalo in spričevalo 3.
in 4. letnika Gimnazije Šentvid, izdano leta
1977 in 1978, izdano na ime Adem.
gnj-123862
Žibert Urška, Kajuhova 12, Kranj, spričevalo o končani OŠ Simona Jenka, izdano leta 1999. gnh-123514
Županič Jožica, Cesta 1. maja 10, Senovo, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske in trgovske šole Brežice, poklic
trgovec-prodajalec, št. osebnega lista
1764, izdano leta 2000/01. gnz-123600

Ostali preklici
AVTO DOM in d.o.o., Cesta talcev 28,
Velenje, potrdilo za registracijo uvoženega
vozila Renault Kangoo Express 1,2, št.
ogrodja VF1FCOFAF29171590, ocarinjeno po KV 41126 z dne 18. 6. 2003.
gny-123497
Butala Pišek Maja, Kolarjeva ulica 27,
Ljubljana, službeno izkaznico, št. 200/93
– odvetniška izkaznica, izdala Odvetniška
zbornica Slovenije. gnb-124095
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Debernardi Edi, Plenčičeva 1, Izola –
Isola, pomorsko knjižico št. 0269.
gnf-124066
Debernardi Edi, Plenčičeva 1, Izola –
Isola, pooblastilo za upravitelja stroja z močjo 3000 KW ali več, št. P000052.
gne-124067
Debernardi Edi, Plenčičeva 1, Izola –
Isola, pooblastilo o usposobljenosti za varnost tankerjev za prevoz kemikalij na vodstveni ravni, št. DD000006. gnd-124068
Debernardi Edi, Plenčičeva 1, Izola –
Isola, pooblastilo o usposobljenosti za varnost tankerja za prevoz kapljivo tekočih zemeljskih plinov na vodstveni ravni, št.
EE000001. gnc-124069
Debernardi Edi, Plenčičeva 1, Izola –
Isola, pooblastilo o usposobljenosti za nudenje prve pomoči na ladji, št. KK000054.
gnb-124070
Debernardi Edi, Plenčičeva 1, Izola –
Isola, pooblastilo o usposobljenosti za gašenje požara na vodstveni ravni, št.
AA000146. gnz-124071
Debernardi Edi, Plenčičeva 1, Izola –
Isola, pooblastilo o usposobljenosti za nudenje zdravstvene nege na ladji, št.
MM000103. gny-124072
Debernardi Edi, Plenčičeva 1, Izola –
Isola, pooblastilo o usposobljenosti za obvladovanje množic, št. OO000019.
gnx-124073
Debernardi Edi, Plenčičeva 1, Izola –
Isola, pooblastilo o usposobljenosti za obvladovanje izrednih razmer in vedenja ljudi, št. SS000020. gnw-124074
Debernardi Edi, Plenčičeva 1, Izola –
Isola, pooblastilo o usposobljenosti za varnost potnikov, varnost tovora in celovitost
trupa, št. PR000020. gnv-124075
Debernardi Edi, Plenčičeva 1, Izola –
Isola, pooblastilo o usposobljenosti za ravnanje s sredstvi in čolnom za reševanje,
št. JJ000126. gnu-124076
Debernardi Edi, Plenčičeva 1, Izola –
Isola, pooblastilo o usposobljenosti za ravnanje s hitrim reševalnim čolnom, št.
LL000065. gnt-124077
Debernardi Edi, Plenčičeva 1, Izola –
Isola, pooblastilo o usposobljenosti za
iskanje, reševanje in obstanek na morju,
št. HH000136. gns-124078
Djekić Teodor, Stranska vas 15, Dobrova, delovno knjižico. gny-123651
Gluvaič Dragan, Pregavor 9, Izola – Isola, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/02-2683/93-02, izdala
4. 11. 1993. gnw-123699
Heumer Maks, Tacenska cesta 12,
Ljubljana, vpisni list za čoln št.
01/03-848/2001, izdano 11. 7. 2001,
reg. oznaka čolna PI 3446. gnl-123735
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Ivanov Zorančo, Ul. Tončka Dežmana
10, Kranj, delovno knjižico. gnd-123897
Jelen Marjan, Polzela 129/a, Polzela,
delovno knjižico. gnv-123625
Karner Janko, Zagrad 61/c, Celje, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-1949/99, VČ 847/99. gno-124082
Klemenčič Janez, Zlato polje 14/b,
Kranj, delovno knjižico. gnx-123948
Kluger Marko, Maistrova 2/a, Žalec, delovno knjižico št. 16453905. gns-123853
Komel Mirt, Vinka Vodopivca 38, Nova
Gorica, študentsko izkaznico, št. 16164,
izdala FDV. gnq-123855
Kompare Hedvika, Janševa 3, Mengeš,
preklic delovne knjižice, objavljeno v Ur. l.
RS, št. 51/2003. gnz-123996
Krempl Anton, Hrastje Mota 70, Križevci pri Ljutomeru, delovno knjižico.
gnx-123798
Matanovič Sabina, Ul. dr. Hrovata 1, Ormož, delovno knjižico. gnt-123502
Mawek export import d.o.o., Predoslje
100/a, Kranj, potrdilo za registracijo vozila Pongratz Tup LPA 300/13 G, letnik
2002, št. šasije: U5GV1009921014485,
carinjeno po ECL K4/74935 z dne 3. 12.
2002. gng-123940
Medved Peter, Glogov brod 22, Artiče,
delovno knjižico. gnd-123518
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Ozmec Damjan, Veličane 22, Ivanjkovci, delovno knjižico. gnb-123770
Pahor Luka, Cerkova ulica 22, Ljubljana,
vpisni
list
za
čoln,
št.
01-03-957/1-2001,
IZ
–
1997.
gnr-124079
PORSCHE INTER AUTO d.o.o., Bravničarjeva ulica 5, Ljubljana, potrdilo za registracijo vozila Škoda Octavia lim 1.9 TDI
elegance,
št.
šasije
TMBBP41U532788781, tip motorja ASV
490449. gnv-123929
Pregelj Tina, Podmilščakova 33, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 30011051,
izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. gnu-124176
Rozman Ana, Kokrški Log 18, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 21018398, izdala FDV v Ljubljani. gnq-123934
Sevšek Marija, Videm 49, Videm-Dobrepolje, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gny-123797
Sirnik Janez, Spodnja Ščavnica 40,
Gornja Radgona, delovno knjižico.
gnv-123800
Slivniker Matjaž, Bernekerjeva ulica 26,
Ljubljana, delovno knjižico. gnu-123951
Šarkozi Monika, Domajinci 62/d, Cankova, delovno knjižico, reg. št. 56711 z
dne 30. 8. 1989. gnq-123755

ŠTANFEL MARTIN s.p., Prevozništvo
Martin, Mednarodni prehod 1, Vrtojba,
Šempeter pri Gorici, italijansko bilateralno
dovolilnico št. 015364 za prevoze v cestnem prometu. gnp-124156
Štokar Franc, Hmeljska 5, Kostanjevica
na Krki, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02-2568/01. gnm-123884
Štrukelj Blaž, Srednje Gameljne 28,
Ljubljana, delovno knjižico. gnr-124204
Štumberger Silvo, Hrastje 19, Maribor,
delovno knjižico, izdala UE Maribor. m-787
Teloh Srečko, Aškerčev trg 13, Laško,
delovno knjižico, ser. št. AO 351215, reg.
št. 12756. gne-123492
Tomazin Maja, Gregorčičeva ulica 48,
Maribor,
študentsko
izkaznico,
št.
41940004, izdala Medicinska fakulteta.
gnd-123493
Uzelac Nikola, Preglov trg 1, Ljubljana,
delovno knjižico. gnj-123762
Vrtačnik Romana, Pokopališka 1, Ljubljana, delovno knjižico. gno-1O23907
Žigman Samo, Marčičeva 14, Maribor,
delovno knjižico št. 47178, izdana leta
1982 v Mariboru. m-770
Žilavec Dušan, Iljaševci 12, Ljutomer,
dvojnik delovne knjižice, reg. št. 62/95,
ser. št. A 0286990, izdana 19. 6. 1995 v
Ljutomeru. gnk-124136
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