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Sodni register

CELJE
Rg-454
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/00779 z dne 22. 9. 1999 pri
subjektu vpisa INKA - IMPEX, podjetje za
trgovino na drobno in debelo, uvoz - izvoz, zastopanje in posredništvo, d.o.o.,
Celje, sedež: Grčarjeva 5, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/01195/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo zastopnika
in spremembo družbene pogodbe z dne
30. 6. 1999 s temile podatki:
Matična št.: 5356245
Sedež: 3000 Celje, Ipavčeva 22
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Kočevar Vesni, ki je bila razrešena 30. 6.
1999.
Dejavnost, vpisana 22. 9. 1999: 3630
Proizvodnja glasbil; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 5521 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih; 5551 Dejavnost menz; 6022
Dejavnost taksistov; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412
Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7415 Dejavnost holdingov;
7440 Oglaševanje; 9000 Odstranjevanje
odpadkov in odplak; druge dejavnosti javne
higiene; 9303 Pogrebna dejavnost; 9304
Druge dejavnosti za nego telesa.
Dejavnost, izbrisana 22. 9. 1999: 3630
Proizvodnja glasbenih instrumentov; 5522
Dejavnost kampov; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 6022 Storitve taksistov; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 7415 Upravljanje s holding
družbami, 7440 Ekonomsko propagiranje;
9000 Storitve javne higiene.
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Rg-4075
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/03005 z dne 2. 11. 1999 pri
subjektu vpisa INFO ASS, računalniške
storitve, trgovina, zastopstvo, d.o.o. Polzela 221, Petrovče, sedež: Polzela 221,
3313
Polzela,
pod
vložno
št.
1/02678/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti,
zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5597552
Firma: INFO ASS, trgovina, storitve in
zastopstva, d.o.o.
Skrajšana firma: INFO ASS, d.o.o.
Sedež: 3310 Žalec, Šlandrov trg 41
Osnovni kapital: 2,102.100 SIT
Ustanovitelja: Slokar Marko, izstop 1. 10.
1999 in Steblovnik Ida, Braslovče, Parižlje
11, vstop 1. 10. 1999, vložek 2,102.100
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Slokar Marko, razrešen 1. 10. 1999, direktorica Steblovnik Ida, imenovana 1. 10. 1999
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 2. 11. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo

Leto X

z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
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dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 5521
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 5522 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov:
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Dejavnost taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
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go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Oglaševanje; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 85322 Dejavnost invalidskih organizacij; 85324 Dejavnost varstveno delovnih centrov; 85329 Druge socialne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikarskih
salonov; 93030 Pogrebna dejavnost;
9304 Druge dejavnosti za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri šifri dejavnosti G/51.18 opravlja družba vse, razen farmacevtskih izdelkov; pri
šifri K/74.12 opravlja družbe vse, razen revizijske dejavnosti; pri šifri K/74.14 opravlja družbe vse, razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci;
pri šifri K/74.60 opravlja družba vse, razen
poizvedovalne dejavnosti in dejavnosti zasebnih detektivov.
Rg-4187
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1999/00662 z dne 28. 12. 1999
pri subjektu vpisa POSTOR, podjetje za
poslovne storitve, d.o.o., Celje, sedež:
Zagrad 62a, 3000 Celje, pod vložno št.
1/00704/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi d.o.o. z dne 9. 6.
1999 s temile podatki:
Matična št.: 5293553
Dejavnost, vpisana 28. 12. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
52481 Trgovinana drobno s športno opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-4633
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1999/03062 z dne 14. 2. 2000 pri
subjektu vpisa ZLATI CEKIN, podjetje za
zastopstvo, svetovanje, trgovino in turizem, d.o.o., Strmec pri Vojniku, Vine 2b,

sedež: Vine 2/b 3203 Strmec pri Vojniku, pod vložno št. 1/03672/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, sedeža, spremembo pri družbenikih, zastopnikih, dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah ter spremembo družbene pogodbe z dne 25. 4. 1994 s
temile podatki:
Matična št.: 1489089
Firma: STROPNIK & DRUŽBENIKI,
STROPNIK TRANSPORT, cestni prevozi
in gostinstvo, d.n.o.
Skrajšana
firma:
STROPNIK
&
DRUŽBENIKI, STROPNIK TRANSPORT,
d.n.o.
Sedež: 3203 Nova Cerkev, Vine 2B
Ustanovitelji: Stropnik Jožica, izstop
25. 4. 1994, Stropnik Vinko, izstop 25. 4.
1994, Stropnik Vinko in Stropnik Jožica,
oba Nova Cerkev, Vine 2/b, vstopila 25. 4.
1994, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje:
Stropnik Jožica, razrešena 25. 4. 1994,
družbenika Stropnik Vinko in Stropnik Vinko, oba Strmec pri Vojniku, Vine 2/b, oba
imenovana 25. 4. 1994, zastopata družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 14. 2. 2000: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motornih koles; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov: 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9304 Druge dejavnosti za nego
telesa.
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Pri dejavnosti pod šifro 74.12 opravlja
družba vse, razen revizijske dejavnosti.

KOPER

Rg-4641
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1999/03174 z dne 14. 2. 2000 pod
št. vložka 1/07082/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prenos iz OS Krško, spremembo sedeža, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1338099
Firma: MUSTAFA IN DRUŽBENIKI,
gradbeništvo in storitve, d.n.o.
Skrajšana
firma:
MUSTAFA
IN
DRUŽBENIKI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 3210 Slovenske Konjice,
Škalce 111
Ustanovitelji: Mustafa Orhan, Mustafa
Salesi in Mustafa Fljorim, vsi Kumanovo,
Slupčane,vstopili 12. 10. 1998, odgovarjajo s svojim premoženjem.
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
Mustafa Orhan, Mustafa Salesi in Mustafa
Fljorim, vsi imenovani 12. 10. 1998, zastopajo družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 14. 2. 2000: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Krškem pod vl.
št. 1/03984/00.

Rg-408435
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01338 z
dne 23. 9. 1999 pod št. vložka
1/05689/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1423207
Firma: LBM NAUTICA SKOK & CO.,
d.n.o. navtično turistične storitve
Skrajšana firma: LBM NAUTICA SKOK
& CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 6310 Izola, Šared št. 21/a
Ustanovitelja: Skok Lucijan, strojni ključavničar in Krumpak Minika, bolničarka, oba
Izola, Šared 21/a, vstopila 30. 7. 1999,
odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Skok Lucijan in Krumpak Minika,
oba imenovana 30. 7. 1999, zastopata
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 23. 9. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123
Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125
Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov,
vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 3410 Proizvodnja motornih vozil;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3511 Gradnja
in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3550
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;

5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski promet; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7122 Dajanje vodnih plovil
v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Oglaševanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
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mov in kongresov; 92621 Dejavnost marin;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti s šifro
07.13 družba lahko opravlja le dejavnost
menjalnic in zastavljalnic.

KRANJ
Rg-799
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00533 z dne 4. 10. 1999 pri
subjektu vpisa MARKELJ, J & N & D, trgovina, gostinstvo in turizem, d.o.o., Tržič,
sedež: Žiganja vas 59 A, 4290 Tržič, pod
vložno št. 1/01245/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova družbenika, spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje, spremembo dejavnosti, spremembo firme in skrajšane firme s temile
podatki:
Matična št.: 5396611
Firma: ANASSY, trgovina, gostinstvo,
turizem in proizvodnja modnih oblačil,
d.o.o.
Skrajšana firma: ANASSY, d.o.o.
Ustanoviteljica: Urbanec Nataša, Tržič,
Podljubelj 244, vstop 22. 12. 1994, vložek:
633.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Markelj Janez in Vevar Darja, oba izstopila 26.
5. 1999; Urbanec Nataša, razrešena 26. 5.
1999 kot pomočnica direktorja in imenovana za direktorico, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 4. 10. 1999: 1571
Proizvodnja krmil; 1572 Proizvodnja hrane
za hišne živali; 1710 Priprava in predenje
tekstilnih vlaken; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5274
Druga popravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 5521 Dejavnost
planinskih in mladinskih prenočišč; 5522
Dejavnost kampov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov:
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 5551 Dejavnost menz; 6022 Dejavnost taksistov; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami.
Dejavnost, izbrisana 4. 10. 1999: 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja hrane za hišne živali; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5261 Trgovina na
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drobno po pošti; 55111 Dejavnost hotelov
z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 5551 Storitve menz; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.
Rg-802
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/02083 z dne 19. 10. 1999 pri
subjektu vpisa ANASSY, trgovina, gostinstvo, turizem in proizvodnja modnih
oblačil, d.o.o., sedež: Žiganja vas 59 A,
4290 Tržič, pod vložno št. 1/01245/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5396611
Dejavnost, vpisana 19. 10. 1999: 0501
Ribištvo; 1720 Tkanje tekstilij; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna, proizvodnja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in
dodelava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2111 Proizvodnja
vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih

strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Rg-207528
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01088 z dne 17. 6. 1998 pod
št. vložka 1/06238/00 vpisalo v sodni register tega sodišča družbo z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1305689
Firma: LAHWEL & SAM CO, družba za
trgovino, gostinstvo in druge storitve,
d.n.o.
Skrajšana firma: LAHWEL & SAM CO.,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 4248 Lesce, Rožna dolina 10
Ustanovitelja: Slimani Ali Ben Mohamed,
Bou – Salem in Lahwel M. Abelghani, Bengeshir, Manarastreet 40, oba vstopila 4. 6.
1998, odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Slimani Ali Ben Mohamed in
Lahwel M. Abelghani, oba imenovana 4. 6.
1998, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 17. 6. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
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Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
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naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in mladinskih prenočišč;
5522 Dejavnost kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Družba v okviru dejavnosti pod šifro
G/51.18 ne sme opravljati posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-408180
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00826 z dne 3. 9. 1999 pri
subjektu vpisa LINEA ALPE, trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Borovška 100,
4280 Kranjska Gora, pod vložno št.
1/06291/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe pooblaščene za
zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 1317792
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zupan Mojca, razrešena 25. 8. 1999, prokurist Zhu Jiankang, Kitajska, Married, imenovan 25. 8. 1999.

LJUBLJANA
Rg-3189
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11453 z dne 25. 1. 2000 pri subjektu vpisa TERMIT, rudarsko podjetje
kremenovih peskov in oplemenitenje nekovin, d.d., sedež: Ljubljanska cesta 18,
1230 Domžale, pod vložno št.
1/00930/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov in članov
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5033896
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Janežič Peter, Moravče, Vegova ulica 2, razrešen in ponovno imenovan 8. 10. 1999
kot direktor.

Člani nadzornega sveta: Učakar Janez,
Gomboc Jože, Vidali Marija Gabrijela, Zakrajšek Vekoslav, Otrin Janez in Zupanc Olga, izstopili 8. 10. 1999; Banko Veronika,
predsednica, Otron Janez, Vidali Marija Gabrijela, Zakrajšek Vekoslav, Sešek Pavlin
Alenka, namestnica predsednice in Slapar
Verica, vstopili 8. 10. 1999.
Rg-3314
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10669 z dne 22. 12. 1999 pri subjektu
vpisa CONSUM-TRADE, export-import in
poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana, Vojkova 63, sedež: Vojkova 63, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/16624/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča nadomestni
sklep Srg 7903/99 – spremembo firme,
skrajšane firme, naslova sedeža, kapitala,
deležev, spremembo in uskladitev dejavnosti, spremembo družbene pogodbe z dne
11. 10. 1999 in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5620961
Firma: CONSUM-TRADE, export-import in poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 2
Skrajšana firma: CONSUM-TRADE, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Kotnikova 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Svetič Marija, Ljubljana,
Pot na Fužine 23, vstop 28. 2. 1992, vložek: 1,050.000 SIT in Perko Miran, Tržič,
Pristavška c. 99, Pristava, vstop 28. 10.
1992, vložek: 1,050.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 22. 12. 1999: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov: 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.
Zaradi uskladitve pravnega subjekta z zakonom o gospodarskih družbah, se začetek postopka izbrisa iz sodnega registra po
uradni dolžnosti, Srg št. 7903/99 z dne 5.
10. 1999 razveljavi.
Rg-6225
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03466 z dne 20. 10. 1999 pod št.
vložka 1/32399/00 vpisalo v sodni register tega sodišča podružnico s temile podatki:
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Matična št.: 1430297
Firma: DR. FALK PHARMA GMBH,
FREIBURG, Podružnica Ljubljana
Skrajšana firma: DR. FALK PHARMA
GMBH, Podružnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Mašera-Spasičeva ul. 10
Ustanovitelji: DR. FALK PHARMA
GMBH, Freiburg, Leinenweberstrasse 5,
vstop 2. 6. 1999.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Timm Reinhard Hugo Max, Gundelfingen, Scheffeldstrasse 19, imenovan
2. 6. 1999.
Dejavnost, vpisana 20. 10. 1999: 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-6228
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11086 z dne 30. 12. 1999 pri subjektu vpisa JEZIKOVNI CENTER PALATIN,
družba za jezikovno izobraževanje,
d.o.o., sedež: Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/27259/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža, osnovnega kapitala, deležev, dejavnosti in akta o ustanovitvi z dne 27. 10.
1999 s temile podatki:
Matična št.: 5926181
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 51
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Izgoršek Jakobina, Ljubljana, Cesta 30. avgusta 3, vstop 1. 12.
1995, vložek: 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 30. 12. 1999: 6022
Dejavnost taksistov; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7440
Oglaševanje; 85329 Druge socialne dejavnosti.
Dejavnost, izbrisana 30. 12. 1999:
6022 Storitve taksistov; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7440
Ekonomsko propagiranje; 85324 Druge socialne dejavnosti.

MARIBOR
Rg-43
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/02872 z dne 3. 11. 1999
pri subjektu vpisa LOMI SPORT, podjetje
za športni inženiring, d.o.o., sedež: Gradiška 354, 2211 Pesnica pri Mariboru,
pod vložno št. 1/01295/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti, zastopnikov in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5316359
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Lorenci Breda, razrešena 22. 9. 1999, direktorja Lorenci Milan in Lorenci Martin, Pesnica pri Mariboru, Gradiška 354, oba imenovana 22. 9. 1999, zastopata družbo brez
omejitev.
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Dejavnost, vpisana 3. 11. 1999: 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 7440
Oglaševanje; 9304 Druge dejavnosti za nego telesa.
Dejavnost, izbrisana 3. 11. 1999:
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 7440
Ekonomsko propagiranje; 9303 Druge dejavnosti za nego telesa.
Rg-1848
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/02808 z dne 27. 12. 1999
pod št. vložka 1/10751/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prenos sedeža z
Okrožnega sodišča Ptuj, spremembo firme,
sedeža, osnovnega kapitala, družbenikov,
dejavnosti, zastopnikov in akta o ustanovitvi
s temile podatki:
Matična št.: 5915791
Firma: DELIKAT, podjetje za trgovino,
gostinstvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: DELIKAT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Vrablova 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Ferčec Vladimir, izstop
18. 8. 1999, Potrč Ivanka, Zgornja Kungota, Podigrac 1/a, vstop 18. 8. 1999,
vložek: 2,100.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ferčec Vladimir, razrešen 7. 9. 1999, direktorica Potrč Ivanka, imenovana 7. 9. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 27. 12. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0130 Mešano kmetijstvo; 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2466 Proizvodnja drugih
kemičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2611 Proizvodnja ravnega stekla;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst

stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2666
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja lahke kovinske
embalaže; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
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prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022
Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču Ptuj, pod vložno
številko Rg 1/8878-00 s firmo FERČEC,
podjetje za trgovino, gostinstvo in storitve,
d.o.o., Ptuj, Ulica Šercerjeve brigade 6.
Pod šifro dejavnosti G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod šifro dejavnosti G
52.488 se dopiše razen z orožjem in strelivom; pod šifro dejavnosti J 67.13 sme družba opravljati samo dejavnost menjalnic in
zastavljalnic; pod šifro dejavnosti K 74.12
ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.
Rg-403191
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 98/01256 z dne 11. 5. 1999
pri subjektu vpisa ECM EKONOMSKI
CENTER MARIBOR, arhiviranje - mikrofilm, svetovanje, storitve in trgovina,
d.o.o., sedež: Razlagova ulica 22, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/04022/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, zastopnikov in družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5221374
Ustanovitelja: Slovenska razvojna družba, d.d., izstop 3. 7. 1998 in Mercata,
Pooblaščena investicijska družba, d.d.,
Ljubljana, Železna cesta 18, vstop 3. 7.
1998, vložek 42,658.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Obradovič Majda, razrešena 16. 11. 1998,
direktor Goljevšček Alexander Sašo, Maribor, Črnogorska 41, imenovan 16. 11.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

NOVA GORICA
Rg-2041
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 1999/01909 z dne 3. 1. 2000
pri subjektu vpisa STUDIO AXA, Arhitektura, ekologija, inženiring, oblikovanje, urbanizem, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Prvomajska 13, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/02008/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, izstop družbenikov, spremembo poslovnih deležev in vpis spremembe
družbene pogodbe z dne 2. 12. 1999 s
temile podatki:
Matična št.: 5547610
Firma: STUDIO TORKAR, Arhitektura,
ekologija, inženiring, oblikovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: STUDIO TORKAR,
d.o.o.
Ustanovitelji: DARE, Projektiranje, inženiring in poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana, 42 Studio za arhitekturo mesta, d.o.o.,
Nova Gorica, Studio Kozorog, Arhitektura,
oblikovanje, izdelava tehnične dokumentacije, inženiring, d.o.o., Nova Gorica; vsi
izstop 31. 12. 1999, Torkar Vinko, Nova
Gorica, Pot na breg 3, vstop 5. 6. 1991,
vložek: 1,500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

NOVO MESTO
Rg-2868
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 2000/00313 z dne 11. 2.
2000 pri subjektu vpisa AK & MK, Gostinstvo, d.o.o., Podgora 1, 8000 Novo mesto, pod vložno št. 1/04098/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 1404261
Sedež: 8310 Šentjernej, Loka 25.

PTUJ
Rg-407224
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 99/00010 z dne 20. 8. 1999 pri
subjektu vpisa GRADBENO PODJETJE
PTUJ, d.o.o., sedež: Osojnikova ulica 9,
2250 Ptuj, pod vložno št. 1/02764/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, poslovnih deležev, dejavnosti in družbene pogodbe z dne 19. 1.
1999 s temile podatki:
Matična št.: 5387221
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
izstop 19. 3. 1998; Slovenski odškodninski sklad, d.d., izstop 16. 1. 1998; Sklad
RS za razvoj, d.d., izstop 20. 9. 1996; Čoh
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Franc, izstop 19. 6. 1998; Gregorec Andrej, izstop 24. 6. 1998; Hameršak Janko,
izstop 9. 10. 1998; Kolarič Aleš, izstop 19.
6. 1998; Medved Danilo, izstop 24. 6.
1998; Popošek Peter, izstop 19. 6. 1998;
Vorih Marjan, izstop 19. 6. 1998; Arkada
dva, pooblaščena investicijska družba, d.d.,
izstop 14. 7. 1998; Aktiva Avant I. d.d.,
izstop 14. 7. 1994; Schop, d.o.o., Zavrč,
Hrastovec 26c, vstop 14. 7. 1998, vložek
10,668.000 SIT; Bernhard Borut, Ptuj,
Volkmerjeva 9, vložek 490.000 SIT; Bezjak
Slodnjak Katica, Gorišnica, Mala vas 34a,
vložek 430.000 SIT; Dokl Božidar, Ptuj,
Čarmanova 1, vložek 490.000 SIT; Eržen
Mateja, Ptuj, Vičava 110, vložek 370.000
SIT; Gerič Marjan, Miklavž pri Ormožu, Vuzmetinci 24, vložek 430.000 SIT; Gobec
Milan, Ptuj, Podvinci 7b, vložek 490.000
SIT; Hameršak Vesna, Ptuj, Pergerjeva 2,
vložek 430.000 SIT; Horvat Emil, Destrnik,
Destrnik 16a, vložek 430.000 SIT; Horvat
Janko, Ptuj, Spuhlja 58, vložek 490.000
SIT; Jagerinec Kristina, Ptuj, Štuki 21, vložek 490.000 SIT; Kokol Ivanka, Cirkulane,
Gruškovec 31, vložek 502.000 SIT; Megla
Albin, Podgorci, Štrjanci 19, vložek
430.000 SIT; Miška Silvo, Ptuj, Spuhja 69,
vložek 298.064,50 SIT; Mlakar Marija, Videm pri Ptuju, Tržec 45a, vložek 430.000
SIT; Pernat Ivan, Podlehnik, Kozminci 16,
vložek 430.000 SIT; Pintarič Franc, Cirkulane, Gruškovec 112, vložek 430.000 SIT;
Ropič Jožefa, Videm pri Ptuju, Šturmovec
3, vložek 430.000 SIT; Sakelšek Nada, Kidričevo, Apače 213, vložek 370.000 SIT;
Širmovnik Martin, Ptuj, Podvinci 49b, vložek 490.000 SIT; Toplak Marko, Ptuj, Kraigherjeva 14, vložek 191.935,50 SIT; Turk
Jože, Videm pri Ptuju, Lancova vas 20, vložek 250.000 SIT; Tušek Marta, Ptuj, Cesta
8. avgusta 20, vložek 490.000 SIT; Vamberger Nada, Ptuj, Ob železnici 8, vložek
490.000 SIT; Veldin Stanislav, Ptuj, Ulica
5. Prekomorske b. 17, vložek 490.000 SIT;
Vindiš Angela, Cirkovce, Dragonja vas 8a,
vložek 430.000 SIT; Vidovič Miran, Ptuj,
Vičava 71, vložek 430.000 SIT; Vidovič
Branko, Zavrč, Hrastovec 6, vložek
430.000 SIT; Vidovič Marjan, Ptujska gora,
Dolena 46a, vložek 430.000 SIT; Vaupotič
Franc, Gorišnica, Mala vas 24, vložek
430.000 SIT; Zajšek Nada, Maribor, Za peklom 5a, vložek 370.000 SIT in Zavec Anton, Juršinci, Sakušak 82, vložek 370.000
SIT, vsi vstopili 7. 11. 1995, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 20. 8. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
les; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indsutrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacjo; 5170
Druga trgovina na debelo; 52450 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
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dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52740 Druga
popravila, d.n.; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu, 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

SLOVENJ GRADEC
Rg-2881
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 1999/00149 z dne 11. 2.
2000 pri subjektu vpisa ŠIPEK, trgovsko
in proizvodno podjetje, d.o.o., sedež:
Pod gradom 8, 2367 Vuzenica, pod vložno št. 1/03450/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi
družbe z dne 3. 5. 1999 s temile podatki:
Matična št.: 5456061
Dejavnost, vpisana 11. 2. 2000: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s

pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6022 Dejavnost taksistov;
6024 Cestni tovorni promet.
Pri dejavnosti pod šifro 52.488 opravlja
družba vse, razen z orožjem in strelivom.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra
KOPER
Srg 2472/1999
Rg-8998
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba STREVC, d.o.o., Podjetje za
oblikovanje in proizvodnjo, Postojna, Pivška 1, 6230 Postojna, ki je vpisana pri
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tem sodišču pod vložno št. 1/4310/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenice z dne 31. 8. 1999.
Ustanoviteljica Jerneja Selišnik iz Postojne, Pivška ulica 1, izjavlja, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da družba ni imela
zaposlenih delavcev in da prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na ustanoviteljico.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 28. 6. 2000

LJUBLJANA
Srg 95/00237
Rg-407068
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00237 z dne 16. 8. 1999 pod št. vložka 1/17934/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: RAPROS, Podjetje za projektiranje in ekonomske storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: RAPROS, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Martina Krpana 69
Osnovni kapital: 9.628 SIT
Ustanoviteljica: Jesenšek Marjetica, izstop 23. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 23. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Jesenšek Marjetica, Zikova 2, Kamnik.
Srg 3231/2000
Rg-6052
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog GASTRO GAMES, d.o.o.,
za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
GASTRO GAMES, turizem in gostinstvo,
d.o.o., Trdinova 5, Ljubljana, objavlja sklep:
GASTRO GAMES, d.o.o., reg. št. vl.
1/25798/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 14. 2.
2000.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je VOSS BERATUNGS UND
HANDELS AG, Hostetstrasse 1, Appenzell,
Švica, z ustanovitvenim kapitalom 3,000.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
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slu 396. in 397. člena zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 4. 2000
Srg 2270/2000
Rg-6190
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe CARLON LONČAR, družba za trgovino, zastopanje in storitve, k.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani,
Slovenska 56, objavlja sklep:
CARLON LONČAR, družba za trgovino, zastopanje in storitve, k.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Slovenska 56,
reg. št. vl. 1/27431/00, preneha po sklepu skupščine z dne 24. 1. 2000.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbeniki so: Čiča Nenad, Smičiklasova 18A, Karlovac, R Hrvatska, Lončar Aleksander, Vitomira Širole Paje 16, Rijeka, R
Hrvatska, Lončar Svetlana, Božidara Magovxca 145, Zagreb, R Hrvatska in Pavlić Mario, Ulica Borisa Kalina 85, Solkan, ki prevzemajo obveznosti plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku premoženje družbe v celoti prevzemajo družbeniki v sorazmerju s svojimi
poslovnimi deleži.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2000
Srg 3405/2000
Rg-6244
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe DOMBRIG – KRAŠEVEC & CO., podjetje za trgovino, servis
in osebne storitve, d.n.o., s sedežem Celovška 130, Ljubljana, objavlja sklep:
DOMBRIG – KRAŠEVEC & CO., podjetje za trgovino, servis in osebne storitve,
d.n.o., s sedežem Celovška 130, Ljubljana, reg. št. vl. 1/18319/00, preneha po
sklepu skupščine z dne 28. 2. 2000.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenika sta Kraševec Dominik in Kraševec Brigita, oba stanujoča v Ljubljani, Celovška 130, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se sredstva družbe v celoti prenese na ustanovitelja, in sicer za vsakega do
ene polovice.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2000
Srg 07745/2000
Rg-9047
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog DP FISTER IN FISTER, družba za storitve, trgovino in proizvodnjo,
d.n.o., Vodice, Vojsko 20, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe DP FISTER IN FISTER, družba za storitve, trgovino in proizvodnjo, d.n.o., Vodice, Vojsko 20, objavlja
sklep:
Družba DP FISTER IN FISTER, družba
za storitve, trgovino in proizvodnjo,
d.n.o., Vodice, Vojsko 20, reg. št. vl.
1/25763/00, preneha po sklepu skupščine z dne 29. 6. 2000.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Fister Božidar in Fister
Verona, oba stanujoča Vodice, Vojsko 20,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2000

NOVA GORICA
Rg-8926
Družba NUŠKA, Trgovina, d.o.o., s sedežem Godovič 19a, 5280 Idrija, ki je
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vložka 1/1370/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 12. 5. 2000.
Ustanovitelja Ana Kosmač in Darko Kosmač, oba Godovič 19a, 5280 Idrija, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa družbe iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 5. 2000
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Srg 911/2000
Rg-8997
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe LES – ALMA HURTIĆ,
trgovina z lesom, k.d., Novo mesto, Žlebej
13, objavlja sklep:
Družba LES – ALMA HURTIĆ, trgovina
z lesom, k.d., Novo mesto, Žlebej 13,
vpisana na reg. vl. št. 1-4083/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 20. 6. 2000.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljici sta Alma Hurtić in Ferzeta
Krdžalić, obe Novo mesto, Žlebej 13, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 28. 6. 2000

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 141-22/00-112
Ob-33527
Statut sindikata carinikov Slovenije, vpisan v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Maribor z dne 11. 5. 1993,
pod zap. št. 16, ki odslej nosi naziv: pravila Organizacije sindikata Carinskega
urada Maribor, je bil spremenjen in sprejet na delnih zborih in Izvršnem odboru
sindikata, dne 15. 6. 2000, s sprejetjem
pravil pa je bilo spremenjeno tudi ime sindikata, ki odslej glasi: Sindikat carinikov
Slovenije, Organizacija sindikata Carinskega urada Maribor, s sedežem v Mariboru,
Tržaška c. 49.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod
zap. št. 22, z dne 28. 7. 2000. Spremenjena pravila se hranijo v Upravni enoti Maribor.
Št. 026-10/00
Ob-33725
Ugotovi se, da se spremeni ime sindikata: “Sindikat Carinarnice Jesenice” s sedežem na Jesenicah, Sp. Plavž 6/c, katerega
pravila so bila z odločbo št. 026-16/93 z
dne 22. 11. 1993 vzeta v hrambo pri Sekretariatu za gospodarstvo in negospodarstvo Občine Jesenice in vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 37, tako, da
se pravilno glasi: Sindikat carinikov Slovenije organizacija Sindikata Carinskega urada Jesenice”.
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Pravila sindikata z novim imenom se vzamejo v hrambo ter se v evidenci statutov
sindikatov pri zap. št. 37 vpiše sprememba
imena sindikata v skladu s to odločbo.
Stroški postopka niso zaznamovani.

Razglasi sodišč
Pri navedenih sodiščih teče
postopek, da se razglasijo za
mrtve osebe, ki so pogrešane.
Pogrešance pozivamo, da se
oglase; vsi drugi, ki kaj vedo o
njihovem življenju, naj to javijo
sodniku in začasnemu skrbniku
oziroma predlagatelju v roku
treh mesecev po objavi oglasa,
ker bo sicer sodišče po preteku
tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.

N 7/2000
PO-9131
Sapor Franc, roj. 9. 9. 1905, nazadnje
stan. v Moravčah pri Gabrovki, je pogrešan
od maja 1945 (na predlog Francke Zidar,
Moravče 57, Gabrovka in Marije Rozman,
Brezova reber 1, Dvor).
Okrajno sodišče v Litiji
dne 17. 7. 2000
N 9/2000
PO-9132
Alojz Praznik, roj. 2. 6. 1911, nazadnje
stan. Primskovo 1, Primskovo na Dolenjskem,
je pogrešan od maja 1945 (na predlog Janeza Praznika, Suhadole 64, Komenda).
Okrajno sodišče v Litiji
dne 18. 7. 2000

Oklici dedičem
D 83/99
OD-8991
V zapuščinski zadevi po dne 27. 2. 1999
umrli Ivanki Konestabo, hčeri Antona, rojeni
17. 5. 1925, upokojenki iz Ajdovščine, Tovarniška c. 3/č, državljanki Republike Slovenije, bi prišel v poštev za dedovanje tudi
zapustničin nečak Albin Konestabo (rojen
21. 11. 1928 v Pregarjih št. 74, Ilirska Bistrica), neznanega bivališča, ki je po izjavi
ostalih dedičev leta 1949 odšel v Tasmanijo.
Sodišče poziva dediča neznanega bivališča, da se v roku 1 leta po objavi oklica v
Uradnem listu RS in na oglasni deski tega
sodišča, prijavi sodišču kot dedič.
Po poteku tega roka bo sodišče nadaljevalo zapuščinski postopek in odločilo na
podlagi izjave postavljenega skrbnika in podatkov, s katerimi razpolaga oziroma v skladu z zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 28. 6. 2000

II D 977/99
OD-8992
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru teče
zapuščinski postopek po pok. Mariji Vidovič, hčeri Franca Krajnca, roj. 28. 10.
1919, nazadnje stan. Maribor, Kovičeva 8,
ki je umrla dne 22. 10. 1999.
Na podlagi 206. člena zakona o dedovanju (Ur. l. SRS, št. 23/78) poziva sodišče
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo pri naslovnem sodišču v
roku enega leta po objavi tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 6. 2000
I D 606/98
OD-8993
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru teče
zapuščinski postopek po pok. Katarini Bauman, hčeri Jožefa Baumana, roj. 26. 10.
1903, nazadnje stan. Jarenina, Jareninski
vrh 10, ki je umrla dne 27. 5. 1998.
K dedovanju je na podlagi zakona med
drugim poklicana Ana-Lize Heider, ki živi na
neznanem naslovu v Avstriji. Enak poziv velja za dediče navedene osebe.
Pozivamo dedinjo, da sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica priglasi
svoje pravice do zapuščine. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi izjave postavljenega
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 6. 2000
D 317/97
OD-9042
Višjevec Jakob od Ivana, roj. leta 1878,
iz Rožarja 121, je dne 1. 1. 1949 umrl in ni
zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave oklica v Uradnem listu RS.
Če se po preteku enega leta od objave
ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica Cvetka Birsa iz Ankarana, Ivančičeva 19.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 6. 2000
D 21/99
OD-9044
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju teče zapuščinski postopek po dne 4. 1. 1999 umrli Bagari Amaliji, roj. 8. 7. 1926, iz Ptuja, Ul.
Anice Kaučevič 9.
Kot dedič pride v poštev vnuk Bagari
Nebojša, roj. 1969, ki je neznanega bivališča nekje v Ptuju, po zadnjih podatkih.
Ker sodišče ne razpolaga z njegovim
naslovom, ga pozivamo, da se v roku 1
leta od objave oklica v Uradnem listu RS,
zglasi pri tem sodišču ali sporoči svoj naslov, ker bo sodišče sicer opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 7. 7. 2000
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Oklici o skrbnikih in razpravah
SR-6222
To sodišče je po okrajni sodnici Frančiški Fišer, v izvršilni zadevi upnika Vele, trgovske družbe, d.d., Ljubljanska cesta 64,
Domžale (prej Napredek, d.d.), zoper dolžnika Pavla Milerja-Zenerja, nazadnje stan.
Rudarjevo 14a, Črna na Koroškem, zaradi
izterjave 432.889,49 SIT s pp, dne 9. 5.
2000 sklenilo:
dolžniku Pavlu Milerju-Zenerju, nazadnje stan. Rudarjevo 14a, Črna na Koroškem, sedaj neznanega bivališča, se v izvršilnem postopku, ki se vodi pod opr. št. I
99/00936, kot začasna zastopnica postavi Mihaela Poročnik, Glavni trg 4, Muta –
strokovna sodelavka Okrajnega sodišča v
Slovenj Gradcu.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v zgoraj navedeni izvršilni zadevi, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo
nastopil pred sodiščem, oziroma dokler mu
skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 9. 5. 2000
P 89/98-15
SR-8919
Okrajno sodišče v Ljutomeru je po
okrajnem sodniku Nemec Otonu v pravdni
zadevi tožeče stranke Šajnovič Zvonka,
Simsee Klinik Postfach 264, 83089 Bad
Endorf Nemčija, ki ga zastopa Mirko Žižek, Šafarsko 10, ki ga zastopa odv. Ciril
Logar iz Ljutomera, zoper tožene stranke
Lukman Gabrico in ostale, zaradi ugotovitve lastnine in izstavitve z. k. listine, dne
21. 6. 2000 izdajal oglas:
s sklepom tukajšnjega sodišča P 89/
98-14 z dne 21. 6. 2000 je na podlagi 82.
člena ZPP postavljen odvetnik Igor Vinčec
iz Lendave za začasnega zastopnika toženim strankam Puklavec Francu iz Šafarskega 25, Kamničar Jeleni roj. Puklavec,
Banfi 96, Puklavec Milki, Šafarsko 13, Puklavec Mariji, Prapročan 48, Puklavec Dragutinu, Vugrišinec 52, Puklavec Vjekoslavu, Prekopa 33 in Vodušek Julijani, Prapročan 49, katerih naslovi so trenutno neznani in bi se naj nahajali v tujini, v pravdi,
ki se vodi pri tukajšnjem sodišču po tožbi
Šajnovič Zvonka zaradi ugotovitve lastnine
in izstavitve z. k. listine.
Z istim sklepom je odrejeno, da bo začasni zastopnik zastopal tožene v postopku, vse dokler toženi ali njihovi pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika tožencem.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 21. 6. 2000
P 8/98
SR-8985
Okrajno sodišče v Žalcu je po sodniku
Slavku Košenini, v pravdni zadevi tožeče
stranke Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, OE Celje, ki jo zastopa odv. Zlato
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Lipej iz Medvod, proti toženi stranki Markovič Iliji, neznanega bivališča, zaradi plačila
91.573 SIT s pp, na podlagi petega odstavka 82. člena zakona o pravdnem postopku sklenilo:
toženi stranki Markovič Iliji se kot začasni zastopnik postavi strokovna sodelavka
tuk. sodišča Barbara Zavolovšek iz Celja.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v postopku vse do takrat, dokler
tožena stranka oziroma njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 20. 6. 2000
II P 630/99
SR-8986
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, proti
toženi stranki Stanislavu Zadravcu, Ul. Štefana Kovača 63, Turnišče, zaradi plačila
2,089.803 SIT, dne 16. 6. 2000 sklenilo:
toženi stranki Stanislavu Zadravcu, Ul.
Štefana Kovača 63, Turnišče, se v tem
postopku postavi začasna zastopnica Maja
Kristan, odvetnica v Ljubljani.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2000

stopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne bo
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 6. 2000
P 6/2000
SR-9037
Okrajno sodišče v Piranu je po sodnici
Ireni Šik-Zabukovec v pravdni zadevi tožeče stranke Gregorič dr. Sonje, Koper, Gozdna pot 2 in Furlan Martina, Koper, Gozdna pot 2, ki ju zastopa odv. Silvo Gregorič iz Kopra, zoper toženi stranki Občino
Izola, Izola in Ulčigraj Uga, neznanega bivališča, zaradi lastninske pravice (pcto.
450.000 SIT), dne 6. 7. 2000 na podlagi
V. odstavka 82. člena zakona o pravdnem
postopku sklenilo:
drugo toženi stranki Ulčigraj Ugu se kot
začasni zastopnik postavi odvetnik Bojan
Starčič iz Portoroža, Bernardinska reber 8.
Začasni zastopnik bo zastopal drugo toženo stranko v postopku vse do takrat, dokler drugo tožena stranka oziroma njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 6. 7. 2000

P 177/98
SR-8989
Okrajno sodišče v Žalcu je po sodniku
Slavku Košenini, v pravdni zadevi tožeče
stranke Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, OE Celje, ki jo zastopa odv. Vojko
Zidanšek iz Slovenskih Konjic, proti toženi
stranki Šolaja Anteju, neznanega bivališča,
zaradi plačila 113.751 SIT s pp, na podlagi petega odstavka 82. člena zakona o
pravdnem postopku sklenilo:
toženi stranki Šolaja Anteju se kot začasni zastopnik postavi strokovna sodelavka
tuk. sodišča Barbara Zavolovšek iz Celja.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v postopku vse do takrat, dokler
tožena stranka oziroma njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 20. 6. 2000

P 172/92
SR-9038
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke Zavarovalnice Triglav, d.d., Območna enota Celje, ki jo zastopa Vojko
Zidanšek, odvetnik iz Slovenskih Konjic,
Stari trg 36, proti toženi stranki Ivanu Brčina, neznanega bivališča, zaradi plačila
6.813 SIT, na podlagi določila 82. člena
zakona o pravdnem postopku sklenilo:
tožencu Ivanu Brčini, neznanega bivališča, se postavi začasni zastopnik Ferdo
Cvikl, univ. dipl. pravnik, zaposlen pri
Okrajnem sodišču v Velenju.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, vse do takrat,
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 6. 6. 2000

I Pl 225/99
SR-9036
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Nataši Koščak, v pravdni
zadevi tožeče stranke Slovenske investicijske banke, d.d., Ljubljana, ki jo zastopa
odvetniška družba Đuragič-Sotlar iz Ljubljane, proti toženi stranki Furlan Igorju, Med
ogradami 40, Solkan, sedaj neznanega
prebivališča, zaradi plačila 1,551.599,40
SIT s pripadki, dne 29. 6. 2000 sklenilo:
toženi stranki Furlan Igorju, neznanega
prebivališča, se v zadevi opr. št. I Pl 225/99
postavi začasni zastopnik, odvetnik Polenčič Matjaž, Miklošičeva 26, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi
zastopal toženo stranko, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne bo na-

P 255/98
SR-9071
Okrožno sodišče v Celju je v pravdni
zadevi zoper toženo stranko Damjana Podlesnika, nazadnje stan. Breg 55, Polzela,
zaradi razveze zakonske zveze, s sklepom
P 255/98 z dne 14. 2. 2000, na podlagi
določil 4. točke 82/II. člena ZPP postavilo
tožencu začasnega zastopnika v osebi Simone Razgoršek Kuzman, dipl. pravnice,
stan. Ul. bratov Vošnjakov 6, Celje, ki bo
zastopala toženca v cit. pravdnem postopku vse do takrat, dokler toženec ne bo
nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je tožencu postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 6. 2000
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in likvidacije

St 11/2000
S-33588
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v zadevi dolžnika Agrariacvetje,
proizvodnja in trgovina, d.d., Čatež ob
Savi, Brežice, za dne 20. 9. 2000 ob
10.30, v razpravni dvorani IV/II tukajšnjega
sodišča, CKŽ 12.
Upniki si lahko vpogledajo načrt finančne reorganizacije v sobi št. 218/II, v času
uradnih ur, vsak dan od 9. do 12. ure, v
sredo pa tudi od 13. do 15. ure.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 2. 8. 2000
Št. 26/2000
S-33709
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v zadevi Konstruktor Gratrans
d.o.o., Maribor, Sernčeva 8, za dne 12. 9.
2000 ob 10. uri v sobi 330 naslovnega
sodišča.
Upniki si lahko ogledajo predloženi načrt finančne reorganizacije dolžnika na
Okrožnem sodišču v Mariboru, in sicer v
ponedeljek od 9. do 12. ure, v sredo od
9. do 12. ure in od 13. do 15. ure in v
petek od 9. do 12. ure v pisarni št. 217.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 8. 2000

Izvršbe in zavarovanja
Z 2000/00182
IZ-8909
Na
podlagi
sklepa
opr.
št.
Z 2000/00182, ki ga je dne 16. 6. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na stanovanju št. B1-L4-IV-5,
to je trisobnega stanovanja v četrtem nadstropju v neto koristni površini 52,20 m2, s
kletnim prostorom v izmeri 2,48 m2 in parkirnim mestom št. 24 v garažni kleti v Trzinu. Stanovanju pripada tudi sorazmeren solastniški delež na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah ter na funkcionalnem
zemljišču objekta v katerem se nahaja. Stanovanjski objekt v katerem se nahaja navedeno stanovanje stoji na parc. št. 111/1,
113/1 in 120/4, vse k.o. Trzin, ki je last
zastavitelja, zastavna pravica v korist upnika: KARNTNER SPARKASSE AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 350.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 19. 6. 2000
Z 2000/00124
IZ-8936
Na
podlagi
sklepa
opr.
št.
Z 2000/00124, ki ga je dne 15. 6. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru, ki se
nahaja v objektu ABC, zgrajenem na zemljišču parc. št. 1244/114, vknjiženim v vl. št.
1638 k.o. Trzin z oznako B 7 v izmeri
200 m2, na naslovu Borovec 17, Trzin, s
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pripadajočim parkiriščem s solastninskim
deležem na skupnih prostorih, delih in napravah stavbe ter na pripadajočem stavbnem in funkcionalnem zemljišču, ki služi
stavbi za normalno rabo, ki je last dolžnika,
zastavna pravica v korist upnika: SKB Banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
11,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 12. 6. 2000
Z 2000/00196
IZ-8969
Na
podlagi
sklepa
opr.
št.
Z 2000/00196, ki ga je dne 26. 6. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena pri stanovanjskem prostoru z
oznako 2/10 v poslovno stanovanjskem objektu MALIN, ki leži na parcelah št. 96,
95/1, 95/3 (z.k.t. I. v vl. št. 554 k.o. Radomlje), 94/3 (z.k. vložek 998 k.o. Radomlje) v skupni izmeri 52,76 m2, ki je last zastavnega dolžnika, zastavna pravica v korist
upnice Banke Domžale, d.d., Domžale, bančna skupina Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62, Domžale, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 26. 6. 2000
Z 2000/00197
IZ-9024
Na
podlagi
sklepa
opr.
št.
Z 2000/00197, ki ga je dne 29. 6. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na stanovanju z oznako S
1-P-2, v velikosti 73,05 m2, atrijem
40,47 m2, kletnim prostorom in parkirnimi
mesti št. 63 in 64, stoječe na parceli št.
119/27, 119/28, 119/7, 111/4, 113/6,
1600/8, 111/1, 113/1, 120/4, vse k.o.,
ki je last dolžnika in zastavnega dolžnika,
zastavna pravica v korist upnice Banke Domžale d.d. Domžale, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke, Ljubljanska 62, Domžale, za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 6. 2000
Z 2000/00205
IZ-9052
Na
podlagi
sklepa
opr.
št.
Z 2000/00205, ki ga je dne 4. 7. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru, ki se
nahaja v stanovanjsko poslovnem objektu
SPB-1, faza F, v Domžalah na naslovu Ljubljanska 90, v skupni izmeri 98,56 m2, številka lokala je 10. Poslovni objekt v katerem
se nahaja ta poslovni prostor stoji na parc.
št. 3850/1 k.o. Domžale.
Poslovnemu prostoru pripada tudi sorazmeren solastniški delež na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču objekta v katerem se nahaja, ki je last Pevec Janeza roj. 25. 9.
1943 do 1/2, Pevec Ines roj 3. 1. 1980 do
1/4 in Pevec Evgena roj. 12. 2. 1978 do
1/4, zastavna pravica v korist upnika:
KARNTNER SPARKASSE AG, Celovec, podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
350.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 29. 6. 2000

Z 2000/00203
IZ-9053
Na
podlagi
sklepa
opr.
št.
Z 2000/00203, ki ga je dne 4. 7. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru, ki se
nahaja v stanovanjsko poslovnem objektu
SPB-1, faza F, v Domžalah, Ljubljanska c.
90, v skupni izmeri 98,56 m2, številka lokala je 10. Poslovni objekt v katerem se nahaja ta poslovni prostor stoji na parceli št.
3850/1 k.o. Domžale.
Poslovnemu prostoru pripada tudi sorazmeren solastniški delež na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču objekta, v katerem se
nahaja, ki je last Pevec Janeza roj. 25. 9.
1943 do 1/2, Pevec Ines, roj. 3. 1. 1980
do 1/4 in Pevec Evgena roj. 12. 2. 1978
do 1/4, zastavna pravica v korist upnika:
KARNTNER SPARKASSE AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
700.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 29. 6. 2000
Z 2000/00204
IZ-9054
Na
podlagi
sklepa
opr.
št.
Z 2000/00204, ki ga je dne 4. 7. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru, ki se
nahaja v stanovanjsko poslovnem objektu
SPB-1, faza F, v Domžalah na naslovu Ljubljanska c. 90, v skupni izmeri 98,56 m2,
številka lokala je 10. Poslovni objekt v katerem se nahaja ta poslovni prostor stoji na
parc. št. 3850/1 k.o. Domžale.
Poslovnemu prostoru pripada tudi sorazmeren solastniški delež na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču objekta, v katerem se
nahaja, ki je last Pevec Janeza, roj. 25. 9.
1943 do 1/2, Pevec Ines, roj. 3. 1. 1980
do 1/4 in Pevec Evgena roj. 12. 2. 1978
do 1/4, zastavna pravica v korist upnika:
KARNTNER SPARKASSE AG, Celovec Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
350.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 29. 6. 2000
Z 2000/27
IZ-8963
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.
Z 27/2000, ki ga je dne 15. 6. 2000 izdalo
Okrajno sodišče v Sežani, je bila ustanovljena na poslovnem prostoru – poslovni boks
št. 5 v objektu A v prosti carinski coni Sežana, ki meri v pritličju 87,31 m2 in v nadstropju 71,47 m2 oziroma skupaj 158,78 m2,
zgrajenem do četrte gradbene faze, pripadajočim stavbiščem in funkcionalnim zemljiščem, kar vse je dolžnik pridobil s kupoprodajno pogodbo, sklenjeno dne 3. 5. 2000
med ELKOP trgovsko podjetje d.o. Koper,
Ferrarska 8, kot prodajalcem in AEB Trgovina in storitve d.o.o. Sežana, Partizanska 50,
kot kupcem, overjeno pri notarju Milanu Mesarju v Sežani pod št. OV-1304/2000 z
dne 11. 5. 2000, zastavna pravica v korist
upnika, za zavarovanje terjatve upnika do
dolžnika na podlagi pogodbe o dolgoročnem kreditu za nakup poslovnega prostora,
reg. št. pogodbe 12502920710-389/00 z
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dne 22. 5. 2000 v višini 10,000.000 SIT,
ki se obrestuje po letni obrestmi meri TOM
+ 3,8% letno in dospe v plačilo 60-tih mesečnih obrokih, pri čemer dospe v plačilo
posamezni obrok mesečno, in sicer vsakega 8. dne v mesecu za pretekli mesec. Prvi
obrok dospe v plačilo 30. 6. 2000, zadnji
pa 31. 5. 2005 oziroma v primeru 30 dnevne zamude plačila obroka in obresti, zapade v plačilo še ves neodplačan kredit, skladno s pogoji in načinom, kot je vse podrobno dogovorjeno v citirani pogodbi.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 15. 6. 2000
Z 2000/26
IZ-8964
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.
Z 26/2000, ki ga je dne 15. 6. 2000 izdalo
Okrajno sodišče v Sežani, je bila ustanovljena na poslovnem prostoru – poslovni boks
št. 3 v objektu A v Prosti carinski coni Sežana, ki meri v pritličju 87,31 m2 in v nadstropju 71.47 m2 oziroma skupaj 158,78 m2,
zgrajenem do četrte gradbene faze, s pripadajočim stavbiščem in funkcionalnim zemljiščem, kar vse je dolžnik pridobil s kupoprodajno pogodbo, sklenjeno dne 3. 5. 2000
med ELKOP trgovsko podjetje d.d. Koper,
Ferrarska 8, kot prodajalcem in SLOCAP,
podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o. Sežana, Partizanska 50, kot kupcem,
overjeno pri notarju Milanu Mesarju v Sežani pod št. OV-1305/2000 z dne 11. 5.
2000, zastavna pravica v korist upnika, za
zavarovanje terjatve upnika do dolžnika na
podlagi pogodbe o dolgoročnem kreditu za
nakup poslovnega prostora, reg. št. pogodbe 12502920710-389/00 z dne 22. 5.
2000 v višini 10,000.000 SIT, ki se obrestuje po letni obresti meri TOM + 3,8% letno in dospe v plačilo v 60-tih mesečnih
obrokih, pri čemer dospe v plačilo posamezni obrok mesečno, in sicer vsakega 8.
dne v mesecu za pretekli mesec. Prvi obrok
dospe v plačilo 30. 6. 2000, zadnji pa
31. 5. 2005 oziroma v primeru 30 dnevne
zamude plačila obroka in obresti, zapade v
plačilo še ves neodplačan kredit, skladno s
pogoji in načinom, kot je vse podrobno dogovorjeno v citirani pogodbi.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 15. 6. 2000
Z 2000/0513
IZ-8939
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi
sporazuma strank, sklenjenega v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča opr. št. SV
346/2000 z dne 5. 5. 2000, s sklepom o
zavarovanju opr. št. 2000/00513 z dne 30.
5. 2000 odredilo rubež nepremičnin, ki niso vpisane v zemljiško knjigo:
- poslovnih prostorov – pisarne št. 306
in 307 v skupni izmeri 29,28 m2 v tretjem
nadstropju poslovne stavbe Partizanska 3-5,
stoječe na parc. št. 1198/1, pripisane vl.
št. 1062 k.o. Maribor grad, s souporabo
skupnih prostorov, ki jo je zastavitelj Blaž
Emeršič kupil od podjetja FINEKO d.o.o.
Maribor, Tyrševa 2, na osnovi kupoprodajne pogodbe št. 57 z dne 29. 12. 1993,
- poslovnega prostora – pisarne št. 34 v
izmeri 35 m2 v drugem nadstropju poslovne
stavbe Partizanska 3-5, stoječe na parc. št.
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1198/1, pripisane vl. štev. 1062 k.o. Maribor grad, s souporabo skupnih prostorov,
ki jo je zastavitelj NEOSTILL d.o.o. kupil od
podjetja INTERPROM d.o.o., Partizanska
3-5, Maribor, na osnovi kupoprodajne pogodbe št. 552-FJ z dne 25. 11. 1994 in
- poslovnega prostora – pisarne št. 308
v izmeri 14,47 m2 v tretjem nadstropju poslovne stavbe Partizanska 3-5, stoječe na
parc. št. 1198/1, pripisane vl. štev. 1062
k.o. Maribor grad, s souporabo skupnih prostorov, ki jo je zastavitelj NEOSTILL d.o.o.
kupil od podjetja FINEKO d.o.o., Tyrševa
2, Maribor, na osnovi kupoprodajne pogodbe št. 58 z dne 29. 12. 1993,
v zavarovanje denarne terjatve, upnice
PROBANKA d.d., Gosposka 23, Maribor, v
višini 7,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 5. 2000
Z 2000/0688
IZ-8940
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi
sporazuma strank, sklenjenega v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora štev.
SV 487/2000 z dne 22. 6. 2000, sklepom
o zavarovanju opr. št. 2000/00688 z dne
29. 6. 2000 odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, poslovnega
prostora v izmeri 97,86 m2 in skupnih prostorov v izmeri 14,60 m 2 v pritličju poslovne
stavbe s pripadajočim stavbiščem v izmeri
56,20 m2 poslovne stavbe, vključno atrij, ki
leži na parc. št. 615, pripisani pri vl. št.
1107 k.o. Tezno, ki je last dolžnika na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
14. 12. 1998 med prodajalcem Miometal
d.o.o. Maribor in kupcem MM Hidromont
d.o.o. Maribor., v zavarovanje denarne terjatve upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., Maribor, v višini 5,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 6. 2000
Z 2000/00684
IZ-8941
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega
sodišča opr. št. Z 2000/00684 z dne 29. 6.
2000 je bilo v izvršilni zadevi upnice Nove
kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja
4, 2505 Maribor, ki ga zastopa pooblaščenka Sonja Javernik, proti dolžniku Robinson
Simonu-Johanu, stan. Pajkova ul. 22, Maribor in zastaviteljici Robinson Novković Ljudmili, stan. Pajkova ul. 22, Maribor, zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnika v višini
9,100.000 SIT s pripadki, zarubljeno na naroku dne 29. 6. 2000, in sicer štirisobno
stanovanje št. 5, ki se nahaja v I. nadstropju
stanovanjskega bloka v Mariboru, Pajkova
ul. 22, ki je last zastaviteljice Robinson
Novković Ljudmile na podlagi prodajne pogodbe z dne 30. 12. 1991, sklenjene s
prodajalcem Republiko Slovenijo in aneksa
k tej pogodbi z dne 26. 5. 2000, vse v korist
upnice Nove kreditne banke Maribor d.d.,
Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 6. 2000
Z 2000/00683
IZ-8942
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega
sodišča, opr. št. Z 2000/00683 z dne
28. 6. 2000 je bilo v izvršilni zadevi upnice

Nove kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor, ki ga zastopa pooblaščenka Sonja Javernik, proti dolžnici in
zastaviteljici Ireni Polanec, stan. Gregorčičeva ul. 17, Maribor ter zastavitelju Ferleš
Bojanu, stan. Gregorčičeva ul. 17, Maribor,
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika
v višini 3,000.000 SIT s pripadki ter zavarovanja bodoče in pogojne denarne terjatve
upnika v višini do največ 7,000.000 SIT s
pripadki, zurubljeno na naroku dne
28. 6.2000, in sicer triinpolsobno stanovanje št. 92 v izmeri 103,79 m2, ki se nahaja v
mansardi objekta v Mariboru, Gregorčičeva
ul. 17, zgrajenega na parc. št. 1480/2,
1486/1, 1485/1, 1482, 1381, 1382,
1384, 1484, 1379, 1483, 1492/2, 1393,
1380, 1287/2, 1289, 1288/2, 1281,
1378/2, 1481 in 1291/2, vse k.o. Maribor-grad, ki je last zastaviteljev Ferleš Bojana in Polanec Irene, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 90/85 z dne 18. 12. 1985,
vse v korist upnice Nove kreditne banke
Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 6. 2000
Z 2000/00116
IZ-8954
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega
sodišča, opr. št. Z 2000/00116 z dne
22. 6. 2000 je bilo v izvršilni zadevi upnika
Raiffeisenbank Voitsberg, C. von Hotzendorfstrasse 5, 8570 Voitsberg, Avstrija, ki
ga zastopa odvetnik Zoran Razboršek iz Maribora, proti dolžnici in zastaviteljici Olgi Vodovnik, stan. Greenwiška ul. 12, Maribor,
ter dolžniku Vodovnik Robertu, stan.
Greenwiška ul. 12, Maribor, zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika v višini
140.000 ATS s pripadki, v tolarski protivrednosti zarubljeno na naroku dne 22. 6.
2000, in sicer stanovanje št. 40, ki leži v
V. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru,
Greenwiška ul. 12, v izmeri 65,85 m2, zgrajena na parc. št. 1061/001, vpisanih v podvložku E 0033 B/42, k.o. Pobrežje, ki je
do celote v lasti dolžnice Olge Vodovnik na
osnovi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 35/93 z dne 23. 7. 1993, vse v
korist upnika Raiffeisenbank Voitsberg, C.,
von Hotzendorfstrasse 5, 8570 Voitsberg,
Avstirja.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 6. 2000
Z 2000/00354
IZ-8956
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2000/00354 z dne
23. 6. 2000 je bila nepremičnina: dvosobno
stanovanje, št. 5 v II. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Ulica Šercerjeve brigade 18, v skupni izmeri 69,47 m2, od tega
klet 1,80 m2, in za katero še ni izvedena
etažna lastnina, ter je do celote v lasti dolžnika in zastavitelja Rebernak Boža, na osnovi
kupoprodajne pogodbe z dne 5. 12. 1991
na naroku zarubljena v korist upnice Raiffeisenbank Voitsberg C., von Hotzendorfstrasse 5, 8570 Voitsberg, Avstrija, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku 160.000 ATS
v tolarski protivrednosti s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 6. 2000
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Z 2000/00496
IZ-8957
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2000/00496 z dne
23. 6. 2000 je bila nepremičnina – dvosobno stanovanje, št. 28 v stanovanjski hiši v
Mariboru, Betnavska 85b, v IV. nadstropju,
v skupni izmeri 42,90 m2, doslej pripisano
vl. št. 1206 k.o. Spodnje Radvanje, ki stoji
na parc. št. 173/000, ki še ni vpisano v
etažno lastnino in katero je do celote v lasti
zastaviteljice in dolžnice Žumer Manice, na
osnovi kupne pogodbe št. 4 z dne 8. 10.
1993 na naroku zarubljena v korist upnice
Raiffeisenbank Voitsberg, C., von Hotzendorfstrasse 5, 8570 Voitsberg, Avstrija, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku
120.000 ATS v tolarski protivrednosti s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 6. 2000
Z 2000/00624
IZ-8968
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi
sporazuma strank, sklenjenega v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora št. SV
420/2000 z dne 5. 6. 2000 v skladu s
sklepom
o
zavarovanju
opr.
št.
Z 2000/00624 z dne 20. 6. 2000 opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, poslovnih prostorov z oznako
B-501 v skupni izmeri 165,298 m2, ki se
nahajajo v 5. nadstropju poslovne stavbe v
Mariboru, Partizanska c. 13a, stoječe na
parc. št. 1206/1, pripisani pri vl. št. 1262
k.o. Maribor grad, last dolžnika, FIBMARKT,
proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. Orehova cesta 26, Orehova vas, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 4/2000, sklenjene dne 19. 5. 2000 s prodajalcem AICO
d.o.o., v zavarovanje denarne terjatve upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., v višini 15,000.00 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 6. 2000
Z 2000/0668
IZ-9015
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi
sporazuma strank, sklenjenega v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora štev.
SV 493/2000 z dne 27. 3. 2000 sklepom
o zavarovanju opr. št. 2000/00668 z dne
7. 7. 2000 odredilo rubež nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo – enoinpolsobnega stanovanja v skupni površini
52,50 m2, št. stanovanja 01, v pritličju stanovanjskega bloka št. 12, Borštnikova 67,
Maribor, stoječega na parcelah št. 1374/1,
1369, 1368/1 in 1568 k.o. Sp. Radvanje,
ki je v lasti zastavitelja Karla Midlil, stanujočega, Ul. Janka Serneca 68, Maribor, kar
je razvidno iz kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 27. 2. 1998, v zavarovanje denarne terjatve upnice PROBANKE
d.d. Maribor, Gosposka 23, Maribor, v višini 3,500.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 7. 2000
Z 2000/00495
IZ-9032
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2000/00495 z dne
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22. 6. 2000 je bila nepremičnina – dvosobno stanovanje št. 9 v stanovanjski hiši v
Rušah, Jamnikova 10, v I. nadstropju, v skupni izmeri 72,43 m2, od tega kletni prostor
5,20 m2, pripisano vl. št. 758, ki stoji na
parc. št. 609 k.o. Ruše, ki še ni vpisano v
etažno lastnino in katero je do celote v lasti
zastaviteljice in dolžnice Strašek Silve, na
osnovi kupoprodajne pogodbe z dne 5. 5.
1993 na naroku zarubljena v korist upnice
RAIFFEISENBANK VOITSBERG, C., von
Hotzendorfstrasse 5, 8570 Voitsberg, Avstrija, zaradi zavarovanja denarne terjatve v
znesku 160.000 ATS v tolarski protivrednosti s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 6. 2000
Z 2000/00205
IZ-9050
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Marije Škovrlj s Ptuja štev.: SV
60/2000 z dne 2. 2. 2000, sklepom o
zavarovanju opr. št. Z 2000/00205 z dne
11. 7. 2000 odredilo rubež nepremičnin, ki
niso vpisane v zemljiško knjigo:
dveh kovinskih rezervoarjev za mazut z
lovilnim bazenom, ki se nahajata na parc.
štev. 663, pripisani pri vlož. št. 247 k.o.
Melje in poslovne stavbe-strojnice oziroma
prečrpalnice kurilnega olja s pripadajočima
črpalkama, inštalacijami in nakladalnima rokama, v izmeri 38 m2, ki se nahaja na parc.
št. 662/3, pripisani pri vlož. št. 247 k.o.
Melje, last dolžnika na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene s prodajalcem ECO
OIL COMPANY d.o.o., Tržaška 37a, Maribor z dne 14. 11. 1999,
lokala štev. 5, dograjenega do IV. gradbene faze v skupni izmeri 39,98 m2, kot
posameznega etažnega dela v objektu podzemna garaža, ki je nadgrajena s hotelsko-trgovsko-poslovnim objektom v Mariboru na
parc. štev. 1767, 1768, 1769, 1770 in
1771 k.o. Maribor grad, katerega lastnik je
zastavitelj Potež Werner, Ljubljanska 27,
Maribor, na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene s prodajalcem SKB-Investicijsko
podjetje d.o.o., Slovenska 56, Ljubljana,
dne 30. 11. 1993.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 7. 2000
Z 00/00031
IZ-8938
Okrajno sodišče v Lenartu je v izvršilni zadevi upnice Nove kreditne banke Maribor,
Podružnica Ptuj, proti dolžniku VITOMAR
d.o.o., Drbetinci 34, p. Vitomarci, zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice v znesku 7,000.000 SIT s pripadki, na nepremičnini dolžnika, ki ni vknjižena v zemljiški
knjigi, na podlagi sklepa z opr. št. Z
99/00031 z dne 26. 1. 2000 in na podlagi
4. odstavka 254. člena zakona o izvršbi in
zavarovanju, razglaša izbris zastavne pravice za zavarovano denarno terjatev upnice
Nove KBM d.d. Maribor, Podružnica Ptuj,
na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiški
knjigi v višini 7,000.000 SIT, in sicer na
proizvodni delavnici v skladiščem prostoru v
skupni izmeri 90 m2 skupaj s funkcionalnim
delom zemljišča, ki leži na ograjenem
zemljišču v izmeri 159,18 m2, kjer stoji

upravno poslovna stavba oziroma v drugi
poslovni prostor, pri vl. št. 296 k.o. Lenart
in katerih lastnik je dolžnik VITOMAR d.o.o.,
Drbetinci 34, p. Vitomarci na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene s prodajalko SKB
Banko d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana z dne 26. 4. 1994.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 28. 6. 2000
Z 2000/00068
IZ-9048
Okrajno sodišče v Lenartu je v izvršilni zadevi upnice Nove Kreditne banke Maribor
d.d., proti dolžniku INTELSAT, trgovina na
debelo in drobno, Dragučova 22, p. Pernica, zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika v znesku 12,000.000 SIT s pripadki in
bodoče in pogojne terjatve v višini največ
8,000.000 SIT s pripadki na nepremičnini
dolžnika, ki ni vknjižena v zemljiški knjigi, na
podlagi sklepa z opr. št. Z 2000/00068 z
dne 10. 5. 2000 in na podlagi 4. odstavka
254. člena zakona o izvršbi in zavarovanju,
razglaša zapisnik o rubežu nepremičnine
dolžnika, ki ni vknjižena v zemljiško knjigo
tukajšnjega sodišča, in sicer 1/2 kovačije v
izmeri 139 m2, kjer je sedaj v naravi trgovina, priročno skladišče in poslovni prostori,
zelenica nasproti Caprice in predprostor
pred halo v izmeri 5 m, stoječe na parc. št.
90, pripisani vl. št. 296 k.o. Lenart, ki je last
dolžnika na podlagi prodajne pogodbe z
dne 30. 1. 1995 s prodajalko SKB Banko
d.d. Ljubljana.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 10. 7.2000
Z 2000/00074
IZ-8871
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00074, ki ga je dne 23. 5. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
45, v izmeri 38,05 m2, ki se nahaja v III.
nadstropju stanovanjskega objekta z oznako E-2 na naslovu Rjava cesta 2b, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 967/11 in 967/1
k.o. Slape, skupaj s pripadajočim prostorom za ozimnico v kleti ter sorazmernim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah stavbe ter stavbnem in funkcionalnem
zemljišču, ki je last prvega dolžnika Primoža
Kuštrina, ki jo je pridobil na podlagi prodajne pogodbe z dne 21. 2. 2000, sklenjeno s
prodajalko Jasmino Morarevič iz Ljubljane,
zastavna pravica v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
3,188.200 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 6. 2000
Z 2000/00093
IZ-8873
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00093, ki ga je dne 23. 5. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila
ustanovljena na stanovanju, skupaj z dvema
balkonoma v izmeri 75,66 m2 in kletjo št. 1
v izmeri 12,14 m2, ki se nahaja v visokem
pritličju južnega dela stanovanjske stavbe,
stoječe na nepremičninah, vpisanih v ZK
Okrajnega sodišča v Novi Gorici v vl. št.
1223, in sicer parc. št. 28/26, ter v vl. št.
837 na parc. št. 28/27, vse k.o. Miren, s
sorazmernim deležem na skupnih prosto-
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rih, delih in napravah stavbe ter stavbnem in
funkcionalnem zemljišču, ki sta ga dolžnika
pridobila na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene s prodajalcem Stanovanjsko
zadrugo Miren, Miren 168a in aneksa k tej
kupoprodajni pogodbi, ki je last prvega in
drugega dolžnika, vsakega do 1/2, zastavna pravica v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
6,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 6. 2000
IR 57/99-6
IZ-8944
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.
IR 57/99-2, ki ga je dne 1. 10. 1999 izdalo
Okrajno sodišče v Murski Soboti, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru, ki se
nahaja v III. nadstropju poslovno garažnega
objekta v Murski Soboti, ki stoji na parc. št.
214, vpisani pri vl. št. 3571 k.o. Murska
Sobota, na Lendavski ulici 5a, v skupni
izmeri 117,84 m2, s solastniškim deležem
na skupnih prostorih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču poslovno garažnega
objekta, ki je v izključni lasti dolžnika na
podlagi kupne pogodbe, sklenjene dne
21. 6. 1999 med prodajalko Zavarovalnico
Triglav d.d. OE Murska Sobota in kupcem
Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o.,
Kocljeva 10, Murska Sobota, zastavna pravica v korist upnice Pomurske banke d.d.,
Murska Sobota, bančna skupina NLB, Murska Sobota, Trg zmage 7, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT s
pp.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 6. 2000
Z 39/2000
IZ-8982
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr.
št. Z 39/2000-5, ki ga je dne 22. 6. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na stanovanju v Murski
Soboti, Štefana Kovača 3 (prej Štefana Kovača 5-I/4), v izmeri 52 m2, ki obsega dve
sobi, kuhinjo, en jedilni kotiček, eno
shrambo, stranišče, kopalnico, predsobo,
drvarnico in klet s shrambo, ki je last dolžnice in zastaviteljice Cvetko Šarolte na
podlagi pogodbe o kupoprodaji stanovanja
v družbeni lastnini z dne 30. 12. 1967,
zastavna pravica v korist upnice Krekove
banke d.d. Maribor, Slomškov trg 18, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
2,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 6. 2000
Z 44/2000-5
IZ-8983
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.
Z 44/2000-4, ki ga je dne 22. 6. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na:
- lokalu v Murski Soboti, Lendavska ulica
18, v kleti L1 in izmeri 39,90 m2 in sanitarije
v kleti, v souporabi 1/2, v poslovno stanovanjskem objektu, vpisanem pri vl. št. 2670
k.o. Murska Sobota,
- poslovnem lokalu št. 7 v Ljubljani, Dunajska 105, v izmeri 73,20 m2, v stanovanjski soseski BA 5/2, stoječ na parc. št. 119,
120, 134, 122/1, 133, 134 k.o. Bežigrad,

Št.

71-72 / 11. 8. 2000 / Stran 6539

- poslovnem lokalu št. 6 v izmeri
95,67 m2 v Ljubljani, Dunajska 105, v kletnih prostorih stanovanjske poslovne zgradbe BA 5/2,
- poslovnem prostoru v pritličju poslovno stanovanjskega objekta C Pristan v izmeri 14, 75 m2, in sicer lokal št. 12, stoječ na
parc. št. 1976, 1974/3, 2180/2 k.o. Maribor Grad,
- zastavna pravica v korist upnice Sudoststeirische Sparkasse, Hauptplatz 31,
8330 Feldbach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,000.000 ATS v tolarski protivrednosti 75,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 6. 2000
Z 49/2000-4
IZ-9039
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.
Z 49/2000-2, ki ga je dne 30. 6. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na stanovanju v
stanovanjski hiši v Murski Soboti, Vrtna ulica 6, v skupni izmeri 32,44 m2, ki stoji na
parc. št. 1024, vpisani pri vl. št. 2670 k.o.
Murska Sobota, ki je last zastavitelja do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja, sklenjene dne 11. 11.
1991, zastavna pravica v korist upnice Nove Ljubljanske Banke d.d. Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 8,440.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 30. 6. 2000

R 344/99
IZ-8880
V postopku zavarovanja denarne terjatve
upnice SKB Banke d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Roman Mavri iz
Laškega, do dolžnice Era d.d. Trgovina z
živilskimi in neživilskimi izdelki, Prešernova
10, Velenje, je bila po sklepu naslovnega
sodišča opr. št. R 344/99 z dne 9. 12.
1999, za zavarovanje denarne terjatve upnice do dolžnika v višini 62,252.628,82 SIT
s pripadki, v korist upnice ustanovljena zastavna pravica na nepremičnini, ki v zemljiški knjigi še ni vpisana, in sicer poslovnih
prostorov ERA – Nama v Velenju, Kidričeva
6-12, Velenje, v izmeri 616,99 m2 v pritličju
in v kleti poslovno-stanovanjskega objekta,
ki sicer stoji na parc. št. 618 k.o. Velenje.
Lastnik zastavljene nepremičnine je na podlagi prodajne pogodbe z dne 19. 9. 1991,
sklenjene med RVL Velenje, kot prodajalcem ter Ero p.o. Velenje kot pravnim prednikom podjetja Era d.d. Velenje, dolžnik
Era d.d. Velenje.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 24. 1. 2000

Z 19/2000
IZ-8931
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Tolminu opr. št. Z 19/2000 z dne 12. 6.
2000 je bila v izvršilni zadevi upnice Nove
KBM d.d. Področje Nova Gorica in dolžnika
Infrax d.o.o. Idrija, zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika v znesku 5,000.000 SIT s
pripadki zarubljena na naroku dne 28. 6.
2000 nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, in sicer poslovni prostor v severnem
delu pritličja poslovno stanovanjske stavbe v
Tolminu, Brunov drevored 11, stoječe na
parc. št. 660/1 k.o. Tolmin in je last dolžnika
na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 28. 3. 2000 s prodajalcem Območno obrtno zbornico Tolmin.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 28.6. 2000

R 336/99
IZ-8882
V postopku zavarovanja denarne terjatve
upnice SKB Banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Roman Mavri iz Laškega, do dolžnice Vešligaj
Dušice, Šalek 83, Velenje, je bila po sklepu
naslovnega sodišča opr. št. R 336/99 z dne
9. 12. 1999, za zavarovanje denarne terjatve upnice do dolžnice v višini 1,900.000
SIT s pripadki, v korist upnice ustanovljena
zastavna pravica na stanovanju št. 16 v 2.
nadstropju stanovanjske hiše Šalek 83, Velenje, v izmeri 78,02 m2 (stanovanjska zgradba stoji na parceli št. 2173/5) k.o. Velenje,
katerega lastnica je dolžnica Vešligaj Dušica
na podlagi sporazuma o deležih in delitvi skupnega premoženja z dne 23. 3. 1998, potrjenega z notarskim zapisom notarja Avgusta
Ribiča iz Velenja, opr. št. SV 58/99 z dne
1. 2. 1999 v zvezi s kupoprodajno pogodbo
o prodaji stanovanja št. 15/92 z dne 16. 10.
1992, sklenjeno med DP Avtoprevozništvo
in Bajramovič Esadom (sedaj Bajcer Ervinom) iz Velenja in aneksom k isti pogodbi z
dne 17. 6. 1999.
OKRAJNO SODIŠČE V Velenju
dne 15. 1. 2000

Z 12/2000
IZ-9002
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Tolminu opr. št. Z 12/2000 z dne 12. 6.
2000 je bila v izvršilni zadevi upnice Slovenske investicijske banke d.d., Čopova
38, Ljubljana, dolžnika M.K.E., d.o.o.,
Srpenica 83 in zastaviteljice Dragice Mlakar, Brdo 65, Bovec, zaradi zavarovanja
denarne terjatve upnika v znesku
9,000.000 SIT s pripadki zarubljena na
naroku dne 5. 7. 2000 nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje v pritličju stanovanjske hiše v Bovcu,
Brdo 65, v izmeri 68,17 m2 in je last zastaviteljice na podlagi prodajne pogodbe z
dne 18. 1. 1991, sklenjene s prodajalko
Tovarno kemijskih izdelkov in proizvodnjo
krede Srpenica.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 5. 7. 2000

In 116/97
IZ-8915
V izvršilni zadevi upnika Occasio d.o.o.,
Vranji vrh 21h, Sladki vrh, ki ga zastopa
odv. Erik Kralj iz Maribora, zoper dolžnika
Šerifa Haliloviča, Goriška 63, Velenje, zaradi izterjave 5.980,42 DEM s pripadki, je bil
dne 28. 10. 1999 v korist upnika na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Velenju pod opr. št. In 116/97
z dne 18. 3. 1999 opravljen rubež nepremičnine, ki še ni vpisana v zemljiško knjigo,
in sicer stanovanja št. 1, ki se nahaja v
pritličju stanovanjskega bloka v Velenju, Goriška 63 (prej Ul. Veljka Vlahoviča 63), v
izmeri 86 m2, katerega lastnik je po kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja št.
14/93 z dne 15. 2. 1993 dolžnik Šerif
Halilovič.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 21. 6. 2000
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R 180/99
IZ-8958
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Radovljici, opr. št. R 180/99 z dne 22. 6.
2000 je bila nepremičnina – enoinpolsobno stanovanje z oznako 7 v izmeri 62,34 m2,
ki se nahaja v prvem nadstropju stanovanjskega objekta Zapuže 11A, ki stoji na parc.
št. 597/6, vpisani pri vl. št. 1207 k.o. Begunje, ki je last dolžnika in zastavitelja Januša Janca, stanujočega Cankarjeva ul. 52,
Radovljica, zarubljena v korist upnice Koerntner Sparkasse Ag , Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje njegove denarne
terjatve v višini 560.000 ATS v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 22. 6. 2000
R 2/99
IZ-9008
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Radovljici opr. št. R 2/99 z dne 11. 5.
2000 je bila nepremičnina, apartmaja št. 2
in št. 6 (v naravi apartma št. 5), ki se nahajata v stanovanjski hiši apartmajskega tipa na
naslovu Stara Fužina 5, Bohinj, ki stoji na
parc. št. 1074/2 k.o. Studor, katere lastnika sta vsak do 1/2 dolžnik in zastavitelj
Boris Bolarič, Leninov trg 1, Trbovlje in zastavitelj Darko Kodrič, Gimnazijska cesta
15a, Trbovlje, zarubljena v korist upnice
Banke Zasavje d.d. Trbovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske banke, Trg revolucije
25c, Trbovlje, za zavarovanje njegove denarne terjatve v znesku 1,300.000 SIT s
pripadki.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 29. 6. 2000
R 140/99
IZ-9018
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Radovljici opr. št. R 140/99 z dne 9. 5.
2000 je bila nepremičnina, poslovni prostor
z oznako D.2.3. v medetaži v izmeri 52 m2 in
garažni boks v pritličju z oznako E O v izmeri
123 m2 v Poslovnem centru Lesce na naslovu Alpska 37B, ki stojita na parc. št. 14/2 in
501/2 k.o. Hraše, ki je last dolžnika in zastavitelja Viro, podjetje za trgovino in storitve,
d.o.o., Lesce, Taleška 3, Lesce, zarubljena
v korist upnice Die Karntner Sparkasse Ag,
Neuer Platz 14, 9020 Celovec, Avstrija, za
zavarovanje njegove denarne terjatve v znesku 580.000 ATS s pripadki.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 29. 6. 2000
Z 102/2000
IZ-8930
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 703/00 z dne 27. 6. 2000 in
sklepa naslovnega sodišča opr. št. Z
102/2000 z dne 28. 6. 2000 se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice Banke
Koper d.d. do dolžnika IMPULS, transport,
špedicija, trgovina d.o.o., Koper, Ferrarska
ul. 10, na podlagi Pogodbe o kratkoročnem kreditu št. 245/2000, račun št.
4030-420000-2172291 z dne 27. 6.
2000 v višini 20,000.000 SIT, ki se revalorizira v višini temeljne obrestne mere v skla-
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du z zakonom o predpisani obrestni meri
zamudnih obresti in temeljni obrestni meri
oziroma skladno s stopnjo rasti cen na drobno v RS v preteklem mesecu, oziroma z
vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih
merah upnice in obrestuje po obrestni meri
v višini 5,2% letno, ki se spreminja skladno
z vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih
merah upnice, s tem, da si upnica pridržuje
pravico, da v času pogodbenega razmerja
spremeni način obračunavanja in plačil po
tej pogodbi, kot je to določeno v 3. členu
navedene pogodbe; v primeru, če dolžnik
ne poravna pravočasno zapadlih obveznosti
po navedeni kreditni pogodbi, mu upnica
zaračunava na neplačani znesek zamudne
obresti v višini zakonsko določene zamudne obrestne mere; v primeru, da zamudna
obrestna mera ne bo več zakonsko določena, se znesek zapadlih obveznosti revalorizira s stopnjo rasti cen na drobno v RS v
preteklem mesecu oziroma skladno z vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih merah upnice in obrestuje v višini pogodbene
realne obrestne mere povečane za 25%;
rok plačila obresti in revalorizacije je 10 dni
od dneva obračuna oziroma skladno z vsakokrat veljavnimi določili o načinih in rokih
za obračun in plačilo obresti upnice; odobreni kredit lahko dolžnik večkrat porabi in
vrne, vendar najkasneje do dne 27. 6.
2001, oziroma prej, kot je to določeno v 2.
členu sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z zastavno pravico na nevknjiženi nepremičnini, opravi rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiški knjigi, in sicer poslovnega prostora št. 6, s skupno površino
97,85 m2, v pritličju poslovnega objekta ob
Ogrlici, faza B, stoječega na parc. št. 1460
k.o. Koper, kateri je last zastaviteljev kot to
izhaja iz pogodbe o prenosu poslovnega
prostora v posest št. PO-37-90 z dne
22. 10. 1990, sklenjene med njima ter prodajalcem S.P. Galeb Izola Inženiring, overjene pri Temeljnem sodišču v Kopru, Enoti v
Kopru, dne 9. 11. 1990 pod opr. št.
Ov I 4510/90.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 29. 6. 2000
Z 99/2000
IZ-8967
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod opr.
št. SV 679/2000 z dne 21. 6. 2000 in sklepa naslovnega sodišča opr. št. Z 99/2000 z
dne 23. 6. 2000 se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice Banke Koper d.d. do
dolžnika COMING d.d., Ljubljana, Slovenčeva 24, na podlagi pogodbe o dolgoročnem
kreditu št. 1022/2000, račun št.
0574-520000-7577087 z dne 13. 6. 2000
v višini 170,000.000 SIT, ki se revalorizira v
višini temeljne obrestne mere v skladu z zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih
obresti in temeljni obrestni meri oziroma skladno s stopnjo rasti cen na drobno v RS v
preteklem mesecu, če stopnja revalorizacije
ne bo več zakonsko določena, oziroma z
vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih merah upnice in obrestuje s 5,1% letno obrestno mero, ki je spremenljiva skladno s spremembo sklepa o obrestnih merah upnice in
je določena v višini 13,56% izpod izhodiščne realne obrestne mere za dolgoročne

kredite za pravne osebe, vse ob upoštevanju
3. člena navedene pogodbe, s tem, da si
upnica pridržuje pravico, da v času pogodbenega razmerja spremeni način obračunavanja in plačil po tej pogodbi, v skladu z
vsakokrat veljavnim določilom upnice o načinih in rokih za obračun in plačilo obresti; v
primeru, če dolžnik ne poravna pravočasno
zapadlih obveznosti po navedeni pogodbi,
mu upnica zaračunava na neplačani znesek
zamudne obresti v višini zakonsko določene
zamudne obrestne mere; v primeru, da zamudna obrestna mera ne bo več zakonsko
določena, se znesek zapadlih obveznosti revalorizira s stopnjo rasti cen na drobno v RS
v preteklem mesecu oziroma skladno z vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih merah
upnice in obrestuje v višini pogodbene realne obrestne mere, povečane za 25%; rok
plačila realnih obresti in revalorizacije je do
10 dni od dneva obračuna oziroma skladno
z vsakokrat veljavnimi določili; rok vračila
glavnice je 60 mesecev z vključenim 12 mesečnim moratorijem, to je do 31. 7. 20001,
s tem da dolžnik vrača kredit v 16-ih enakih
trimesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo
1. 2., 1. 5., 1. 8. in 1. 11. v vsakem letu, pri
čemer prvi obrok zapade v plačilo 1. 11.
2001, zadnji pa 1. 8. 2005, oziroma prej,
kot je to določeno v 2. in 3. členu sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z zastavno pravico na nevknjiženi nepremičnini, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer poslovnih prostorov v delu
pritlične etaže poslovno trgovskega objekta
»Ogrlica« faza A, zgrajenega na parc. št.
1460 k.o. Koper, na naslovu Ferrarska c. 8,
Koper, ki jih sestavljajo skladiščni prostor,
trgovina ter sanitariji, vse v izmeri 513,67 m2,
skupaj s pravico souporabe skupnih prostorov ter s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, kar je last dolžnika, kot to izhaja iz
pogodbe o prodaji nepremičnine, sklenjene
med njim in prodajalcem ELKOP d.d. Koper,
Ferrarska 8, dne 21. 4. 2000.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 34. 6. 2000
Z 329/2000-4
IZ-8901
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 392/2000 z dne 22. 5.
2000 je bilo podstrešno stanovanje v poslovno stanovanjskem objektu na naslovu
Glavni trg 21, v Kranju, ki stoji na parceli
149/1 k.o. Kranj, v skupni izmeri 80,30 m2,
s pripadajočim solastninskim deležem na
vseh skupnih prostorih, delih in napravah
poslovno stanovanjske hiše z zemljiščem,
in še ni vpisano v zemljiško knjigo, dolžnika
Primož Šeligo in Nataša Prah pa sta ga pridobila na podlagi kupne pogodbe, ki sta jo
dne 29. 6. 1999 sklenila z Unique, d.o.o.,
gradnje, sanacije, montaže, inženiring, projektiranje, Savska c. 34, Kranj, na naroku,
opravljenem dne 8. 6. 2000, v navzočnosti
zakonitega zastopnika upnice Tomaža Roglja in dolžnika, Primoža Šelige, zarubljeno
za zavarovanje denarne terjatve po odplačilni kreditni pogodbi z dne 21. 10. 1999 v
višini 33.000 EUR v korist upnice Zveze
bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Paulitschgasse 5-7, 9010 Celovec,
Avstrija.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 6. 2000
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II R 336/99
IZ-9033
Okrajno sodišče na Ptuju je po okrajnem
sodniku posamezniku Benjaminu Auerju na
podlagi sporazuma o zavarovanju denarne
terjatve po 250. členu ZIZ, sklenjenega z
notarskim zapisom notarja Andreja Šoemna
iz Ptuja, opr. št. SV 974/99 z dne 24. 9.
1999 v izvršilni zadevi predlagateljev upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana,
Podružnica Ptuj, Prešernova 6, Ptuj, ki jo
zastopa Ida Poglšek iz Slovenske Bistrice in
dolžnica, ki je hkrati zastaviteljica Milena
Petrovič, v postopku za zavarovanje denarne terjatve z zastavno pravico na premičnih
stvareh, na podlagi sporazuma strank, dne
22. 10. 1999 sklenilo:
Na podlagi navedenega notarskega zapisa se za zavarovanje denarne terjatve
upnice Nove Ljubljanske Banke d.d. Ljubljana, Podružnice Ptuj, Prešernova 6, Ptuj,
do dolžnice Milene Petrovič, roj. 24. 5.
1950, stanujoče Kraigherjeva ul. št. 15,
Ptuj, v višini 4,870.000 SIT s pp, po pogodbi o kreditu, sklenjeni med upnikom in
dolžnico, št. 150-1668099 z dne 234. 9.
1999 se dovoli in odreja popis stvari v
korist upnika, ki so last dolžnice, in sicer
stanovanje št. 7, v izmeri 80,37 m 2, v drugem nadstropju stan. stavbe, na naslovu
Kraigherjeva ul. št. 15, Ptuj, ki stoji na
parc. št. 193/2, pripisani k vl. št. 232 k.o.
Ptuj, katerega lastnica je dolžnica na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 36 z dne
13. 1. 1992, sklenjene med Ljubljansko
Banko, Kreditno banko Maribor, Poslovno
enoto Ptuj, kot prodajalko in dolžnico kot
kupcem.
S podpisom pridobi upnik zastavno pravico na stanovanju.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 22. 10. 1999
Z 125/2000
IZ-6396
Opravi se popis nepremičnine in rubež
dolžnikov Rudolfa in Elke Galin, oba Župančičeva 3, Kamnik, v dobro upnika Ladislava
Jakliča, Perčeva 2, Ljubljana, z zavarovanjem denarne terjatve v višini 45.600 DEM
v tolarski protivrednosti po prodajnem menjalniškem tečaju SKB Banke d.d. Ljubljana, na dan plačila s pp pod pogoji iz neposredno izvršljivega notarskega zapisa opr.
št. SV 322/2000 z dne 6. 4. 2000, in sicer
na trisobnem stanovanju v pritličju stanovanjske hiše v Kamniku, Župančičeva 3, v
skupni izmeri 73,25 m2.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe. Z rubežem pridobi upnik zastavno in poplačilno pravico z dnem oprave rubeža.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 26. 5. 2000
Z 191/2000
IZ-8965
Opravi se popis nepremičnine in rubež
dolžnika Markovič Bojana in zastaviteljice
Pilić Marijane, v dobro upnice Banke Domžale d.d. za zavarovanje denarne terjatve v
višini 3,400.000 SIT s pp pod pogoji iz
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
št. SV 504/2000 z dne 9.6. 2000, in sicer
na enosobnem stanovanju št. 13/II v izmeri
37,84 m2, s souporabo skupnih delov in
naprav stanovanjskega objekta, stoječega
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na parc. št. 476/8 k.o. Kamnik, na naslovu
Zikova 5 v Kamniku.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 22. 6. 2000
Z 2000/00277-10
IZ-6405
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00277 z dne 28. 2. 2000
so bili poslovni prostori v 2. nadstropju objekta na naslovu Tržaška 132, Ljubljana, ki v
naravi predstavlja pisarniška prostora št. 273,
274 in 275, s pripadajočimi skupnimi in
pomožnimi prostori ter pripadajočim parkiriščem, v skupni izmeri 88,16 m2, ki stojijo na
parc. št. 1570/4, 1571/2, 1570/1,
1572/1, 1570/2, 1573/12, 1569/1,
1568/1, 1556, 1567 in 1565/1, vl. št.
3370 k.o. Vič, ki je last dolžnika ACM d.o.o.,
zastopanje, trgovina in proizvodnja Ljubljana,
Tržaška 132, Ljubljana na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 8. 11. 1994
s prodajalcem Gruda Export Import, mednarodno podjetje za proizvodnjo, trgovino, zastopanje in svetovanje d.o.o. Ljubljana, z
dnem 24. 5. 2000 zarubljeni v korist upnika
PLAMA – PUR, proizvodnja in predelava plastičnih mas d.d. Podgrad, Podgrad 17, Podgrad, za zavarovanje denarne terjatve v višini
138,996.533,37 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 2000
Z 2000/00848
IZ-8848
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00848, ki ga je dne 16. 6. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na stanovanju v Kamnikarjevi ul. 7
na Lavrici št. 14/4 v mansardi, shrambe št. J
v kleti ter parkirnega mesta št. 14/4, s pripadajočo solastninsko pravico na zemljišču,
na katerem stavba stoji in funkcionalnem
zemljišču ter na skupnih delih, objektih in
napravah stavbe, ki je last dolžnika na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 78/00 z dne
17. 3. 2000 in aneksov št. 1 in 2, sklenjenih
s prodajalcem REALITY Kranj d.o.o., Čirče
35, Kranj, zastavna pravica v korist upnika:
Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike
2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 13,200.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2000
Z 2000/00787-5
IZ-8854
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00787 z dne 13. 6. 2000
je bilo stanovanje v III. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Prešernova 13 v Ljubljani, v skupni izmeri 75,14 m2 s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih
in napravah objekta, kot tudi sorazmernim
deležem stavbišča in funkcionalnega zemljišča, ki je last dolžnice Trtnik Snoj Mihaele
in zastaviteljev Snoj Rudolfa in Snoj Nataše,
vsi Zgornje Gameljne 59, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 14. 3.
2000, sklenjene z Novak Cvetko, Prešernova 13, Ljubljana, z dnem 13. 6. 2000
zarubljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
Banke d.d. Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,997.820 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 2000

Z 2000/00854-7
IZ-8855
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00854 z dne 12. 6. 2000
je bilo trisobno stanovanje št. 8/07, v VIII.
nadstropju stanovanjskega bloka B-15, v
soseski ŠS-8/2 Nove Dravlje v Ljubljani,
Brilejeva 4, v izmeri 75,48 m2, ki je last
dolžnice Irene Kosovel Podgornik, Kidričeva 25a, Nova Gorica, na podlagi kupoprodajne pogodbe in aneksa k tej pogodbi,
sklenjenih s prodajalcema Igorjem in Erno
Slana, z dnem 12. 6. 2000 zarubljeno v
korist upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 1,155.000 ATS v tolarski protivrednosti s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2000
Z 2000/00326-8
IZ-8858
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00326 z dne 12. 6. 2000
je bilo enosobno stanovanje št. 43, tip 101
v sedmem nadstropju stanovanjskega objekta v soseski BS-7 na Glinškovi ploščadi
11 v Ljubljani, v neto izmeri 38,96 m2 s
sorazmernim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah, ki je last Alenke Smuk
in INZAS Tržič d.o.o. na podlagi prodajne
pogodbe, sklenjene med prodajalko Ireno
Turk ter kupcema Alenko Smuk in INZAS
Tržič d.o.o., z dnem 12. 6. 2000 zarubljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke
d.d. Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve do:
- dolžnice Smuk Alenke na podlagi pogodbe o kreditu reg. št. 068-53189/80 z
dne 29. 6. 1999 v višini 1,796.066 SIT s
pp,
- dolžnice Smuk Liljane na podlagi pogodbe o kreditu reg. št. 068-53190/80 z
dne 29. 6. 1999 v višini 1,577.582 SIT s
pp,
- dolžnika Smuk Petra-Friderika na podlagi pogodbe o kreditu reg. št.
068-53191/10 z dne 29. 6. 1999 v višini
1,981.350 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2000
Z 2000/00779-6
IZ-8862
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00779 z dne 13. 6. 2000
je bilo stanovanje št. 11, v II. nadstropju na
naslovu Glavarjeva 20 v Ljubljani, v izmeri
73,08 m2, ki je last dolžnice Šarlah Irme,
Glavarjeva 20, Ljubljana, z dnem 13. 6.
2000 zarubljeno v korist upnika: Republika
Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna
uprava RS, Davčni urad Ljubljana, Izpostava
Ljubljana Bežigrad, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 3,546.503,60 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 2000
Z 2000/00814-5
IZ-8865
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00814 z dne 13. 6. 2000
sta bila lokal št. 8, v velikosti 42,89 m2 in
del lokala št. 7, v velikosti 36,75 m2, kar
znaša skupaj 79,64 m2, v I. nadstropju objekta M-9 v Ljubljani, na naslovu Zaloška
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159, s sorazmernim solastniškim deležem
na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču objekta v katerem se nahajajo, ki je last zastavitelja Medjedović Ismeta, Ulica Metoda Mikuža 16, Ljubljana, na podlagi kupne pogodbe št. 72/94-DJ-M9 z dne 22. 11.
1994, sklenjene z GRADIS, Gradbeno podjetje Ljubljana p.o. Ljubljana, z dnem 13.
6. 2000 zarubljena v korist upnika Karntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 1,300.000 ATS
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne14. 6. 2000
Z 2000/00788-5
IZ-8866
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00788 z dne 13. 6. 2000
je bilo stanovanje v III. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Prešernova 13 v Ljubljani, v skupni izmeri 75,14 m2 s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih
in napravah objekta, kot tudi sorazmernim
deležem stavbišča in funkcionalnega zemljišča, ki je last dolžnika Snoj Rudolfa in zastaviteljev Trtnik-Snoj Mihaele in Snoj Nataše,
vsi Zgornje Gameljne 59, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 14. 3.
2000, sklenjene z Novak Cvetko, Prešernova 13, Ljubljana, z dnem 13. 6. 2000
zarubljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d. Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,302.108 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 6. 2000
Z 2000/00847-7
IZ-8867
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00847 z dne 12. 6. 2000
sta bila: poslovni prostor – delavnica (lokal) št. 12, v velikosti 62,84 m2, v prvem
nadstropju objekta M-11 v stanovanjski soseski MM 5/2 Fužine na Zaloški cesti v
Ljubljani, skupaj s solastninsko pravico oziroma pravico uporabe na skupnih delih in
napravah stavbe, stavbišču in funkcionalnem zemljišču, ki stavbi pripada, stoječem
na zemljišču parc. št. 370/16 pri vl. št.
740 k.o. Slape in na zemljišču parc št.
371/11 pri vl. št. 583 k.o. Slape, oboje v
zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki je last dolžnika NOGO trgovina in
inženiring d.o.o. Ljubljana, Zaloška 163,
Ljubljana, na podlagi kupne pogodbe štev.
107/95-DJ-M11 z dne 25. 3. 1996, sklenjene med prodajalcem Gradis, Gradbeno
podjetje Ljubljana, Ul. Gradnikove brigade
11 in dolžnikom, in poslovni prostor – delavnica (lokal) št. 5, v velikosti 84,70 m2, v
pritličju objekta M-11 v stanovanjski soseski MM 5/2 Fužine na Zaloški cesti v Ljubljani, skupaj s solastninsko pravico oziroma pravico uporabe na skupnih delih in
napravah stavbe, stavbišču in funkcionalnem zemljišču, ki stavbi pripada, stoječem
na zemljišču parc. št. 370/16 pri vl. št.
740 k.o. Slape in na zemljišču parc. št.
371/11 pri vl. št. 583 k.o. Slape, oboje v
zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki je last dolžnika NOGO trgovina in
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inženiring d.o.o. Ljubljana, Zaloška 163,
Ljubljana, na podlagi kupne pogodbe štev.
98/95-DJ-M11 z dne 11. 9. 1995, sklenjene med prodajalcem Gradis, Gradbeno
podjetje, Ljubljana, Ul. Gradnikove brigade 11 in dolžnikom, z dnem 12. 6. 2000
zarubljena v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 14,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2000

Z 2000/00864-5
IZ-8891
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00864 z dne 6. 6. 2000 je
bilo dvosobno stanovanje št. 5, v drugem nadstropju stanovanjske stavbe v Ljubljani, Kunaverjeva 7, last zastavitelja Jožeta Planinca, z
dnem 6. 6. 2000 zarubljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,970.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2000

II R 789/99
IZ-8875
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 789/99 z dne 30. 5. 2000 so
bili: prostori v severnem delu pritličja poslovno stanovanjske stavbe v Ljubljani, Mali
trg 6, v izmeri 88,60 m2, ki jih je dolžnik
pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 27. 2. 1996 s prodajalko
Ano Cveto Borštnar ter v izmeri 865,90 m2
pisarniških površin s 138,95 m2 pripadajočih pomožnih površin s stopniščnim jedrom
ter 40,80 m2 skladišča v objektu L 1 Tekstil
v zazidalnem otoku CO 5/1 k.o. Tabor, ki
jih je dolžnik pridobil na podlagi prodajne
pogodbe, sklenjene s prodajalcem IMOS
ZIGP, dne 27. 11. 1990 ter aneksa k tej
pogodbi z dne 16. 2. 1999, z dnem 30. 5.
2000 zarubljeni v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg republike
2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 49,000.000 ATS v tolarski protivrednosti s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne13. 6. 2000

Z 2000/01009-4
IZ-8892
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/01009 z dne 6. 6. 2000
je bilo stanovanje št. 19, v izmeri 73,76 m2
in shrambe št. 19 v tretjem nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Klemenčičeva
1, Ljubljana, v soseski SŠ3/4 Podutik –
jug, ki stoji na zemljišču parc. št. 1509 in
1512 k.o. Glince, h kateremu pripada tudi
sorazmeren solastniški delež na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah ter na
funkcionalnem zemljišču objekta, v katerem
se nahaja, ki je last dolžnice in zastaviteljice
Medič Lene, Klemenčičeva 1, Ljubljana in
Medič Marije, Plevančeva 9, Ljubljana,
vsake do 1/2 na podlagi kupne pogodbe o
prodaji stanovanja z dne 15. 4. 1999, sklenjene s prodajalcem Metelko Damirjem in
Metelko Majo, Klemenčičeva 1, Ljubljana, z
dnem 1. 6. 2000 zarubljeno v korist upnika: KARNTNER SPARKASSE AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 500.000 ATS v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne12. 6. 2000

Z 2000/00794-8
IZ-8876
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Ljubljani Z 2000/00794 z dne 15. 5.
2000 je bilo stanovanje na naslovu Ljubljana, Cesta 24. junija 66, št. stanovanja
6/I, v izmeri 50, 51 m 2, ki je last dolžnika
Predanič Boruta, C. 24. junija 66, Ljubljana, do celote na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 25. 6. 1991, sklenjene s
prodajalko ELMA – Tovarna gospodinjskih
aparatov p.o., Cesta 24. junija 23, Ljubljana, z dnem 30. 5. 2000 zarubljeno v
korist upnika Republike Slovenije, Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS,
Davčni urad Ljubljana, Izpostava Ljubljana
Bežigrad, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 7,455.490,50 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2000
Z 2000/00863-5
IZ-8890
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00863 z dne 6. 6. 2000
je bilo dvosobno stanovanje št. 5, v drugem
nadstropju stanovanjske stavbe v Ljubljani
na naslovu Kunaverjeva 7 v Ljubljani, ki je
last dolžnika Planinc Jožeta, Kunaverjeva 7,
Ljubljana, z dnem 6. 6. 2000 zarubljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 3,180.000 SIT s
pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2000

Z 2000/01008
IZ-8894
Na
podlagi
sklepa
opr.
št.
Z 2000/01008, ki ga je dne 6. 6. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 17/4-2 v
izmeri 79,45 m2 v mansardi, shrambe št. 8
v izmeri 5 m2 v kleti in pokritega parkirnega
mesta št. 17/4-2, vse v stanovanjski hiši št.
17 na Kamnikarjevi ul. 9, Lavrica, ki je zgrajena na parc. št. 1858/26, vpisani pri vl. št.
2564 k.o. Rudnik, ki je last Hrovat Metode,
Prušnikova ulica 25, Ljubljana in Hrovat Veronike, Planinska cesta 36, Sevnica, vsake
do 1/2 na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 80/00 z dne 15. 5. 2000, sklenjene s
prodajalcem Reality d.o.o. in dolžnicama in
na garsonjeri št. 6 v I. nadstropju stanovanjskega bloka PŠ-4 Šentvid na naslovu Prušnikova 25, Ljubljana-Šentvid, v izmeri
22,66 m2, stopnišče 4 na parc. št. 926/7,
926/8 in 926/9 vse k.o. Šentvid, ki je last
Hrovat Veronike, Planinska cesta 36, Sevnica na podlagi pogodbe z dne 14. 2.
1973, sklenjene s Splošnim Gradbenim podjetjem Stavbenik Koper v zvezi s sklepom
o dedovanju opr. št. D 105/95 Okrajnega
sodišča v Sevnici z dne 30. 6. 1995, zastavna pravica v korist upnika: KARNTNER
SPARKASSE AG, Podružnica v Sloveniji,
Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 1,056.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2000
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Z 2000/00510
IZ-8895
Na
podlagi
sklepa
opr.
št.
Z 2000/00510, ki ga je dne 5. 6. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju oznake IV
2/11-C in shrambe, ki se nahajata v II. nadstropju stolpič IV, ob Cesti 24. junija, parc.
št. 1094/9, 1094/16 in na delu parcele
1094/10 vse k.o. Črnuče s sorazmernim
lastniškim delom skupnih prostorov, delov
in naprav celotne stavbe ter funkcionalnega
zemljišča, ki je last dolžnika na podlagi kupoprodajne pogodbe štev. Č-24/1999 z
dne 26. 4. 1999, sklenjene s prodajalcem
URBANA d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 31,
zastavna pravica v korist upnika: Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
7,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2000
Z 2000/00487
IZ-8906
Na
podlagi
sklepa
opr.
št.
Z 2000/00487, ki ga je dne 29. 5. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru št. E
6/I v objektu E v ureditvenem območju VP
2/3 na naslovu Tbilisijska cesta 89, Ljubljana v izmeri 86,82 m2 s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžnika na podlagi prodajne
pogodbe z dne 25. 8. 1997, sklenjene z
IMOS Inženiring d.d., Ljubljana, Linhartova
13, zastavna pravica v korist upnika: SKB
BANKA d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
12,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2000
Z 2000/00503
IZ-8932
Na
podlagi
sklepa
opr.
št.
Z 2000/00503, ki ga je dne 28. 6. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 14
v soseski BS7-Lamela 33, Bratovševa ploščad 33, v neto površini 67,48 m2, ki mu
pripada terasa tip C3 v objektu lamela – 33
in soba v podpritličju št. 14 ter solastniški
delež na skupnih prostorih, objektih in napravah stanovanjskega bloka, ki stoji na
parc. št. 1470, 1246 in 1247 k.o. Ježica,
ki je last dolžnice in zastavitelja na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 17. 2. 2000,
sklenjene s prodajalko Jasno Tatjano Petan
in aneksa k tej pogodbi z dne 6. 3. 2000,
zastavna pravica v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
4,546.475 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2000
Z 2000/01014-3
IZ-8933
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/01014 z dne 27. 6. 2000
je bilo trisobno stanovanje št. 52, v 12.
nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Bratovževa ploščad 20 v Ljubljani, v neto
izmeri 74,21 m2 s sorazmernim deležem
na skupnih prostorih, delih in napravah stav-
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be ter stavbnem in funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžnikov, vsakega do višine
50/100 celote, na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 28. 2.
2000, sklenjene z Danilom Mavričem, Bratovževa ploščad 20, Ljubljana, z dnem 27.
6. 2000 zarubljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 3,253.040 SIT s pp proti dolžnici in
4,146.960 SIT s pp proti dolžniku.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2000

bišča in funkcionalnega zemljišča, ki služi
objektu za redno rabo in je last dolžnika
Futura d.o.o., Livarska 12, Ljubljana, na
podlagi prodajne pogodbe št. 61-2000 z
dne 9. 3. 2000 in aneksa št. 1 k tej pogodbi z dne 4. 4. 2000, sklenjene z MONS,
nepremičnine in inženiring d.o.o., Vurnikova 2, Ljubljana, kot prodajalcem, z dnem
20. 6. 2000 zarubljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 2,800.000 DEM s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2000

Z 2000/00992-7
IZ-8934
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00992 z dne 21. 6. 2000
je bilo dvosobno stanovanje št. 14, v
III. nadstropju stanovanjske stolpnice ST-1
na Tugomerjevi 2 v Ljubljani, v izmeri
57,10m2, ki je last dolžnikov Kitek Ruparčič
Mojce Natalije in Ruparčič Jožeta, oba Tugomerjeva 2, Ljubljana, vsakega do 1/2 na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
med dolžnikoma kot kupcema ter Sašo in
Dragotinom Blagusom kot prodajalcema, z
dnem 21. 6. 2000 zarubljeno v korist upnice Nove Ljubljanske Banke d.d. Ljubljana,
Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini upnika do dolžnice
Mojce Natalije Kitek Ruparčič v znesku
1,700.000 SIT s pp in do dolžnika Jožeta
Ruparčiča v znesku 7,800.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2000
Z 2000/00695
IZ-8946
Na
podlagi
sklepa
opr.
št.
Z 2000/00695, ki ga je dne 21. 6. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na štiriinpolsobnem stanovanju št. 26 v pritličju hiše Šmartno 30, Ljubljana-Šmartno, v soseski ŠS 7/4 Šmartno-Preloge, ki stoji na parc. št. 93/8,
88/18, 88/32, 88/8 in 88/29, v skupni
izmeri 104,48 m2 z atrijem v izmeri 32 m2, h
kateremu sodi tudi klet, kurilnica, cisterna
za gorivo ter solastniški delež na skupnih
prostorih ter funkcionalnem zemljišču objekta, ki je last zastavitelja na podlagi prodajne pogodbe z dne 23. 2. 1993, sklenjene s prodajalcem REALITY d.o.o., Čirče
35, Kranj ter na podlagi pogodbe o razdelitvi skupnega premoženja z dne 16. 9.
1998, sklenjene z Gorza Čretnik Alenko,
Šmartno 30, Ljubljana-Šmartno, zastavna
pravica v korist upnice: SKB BANKE d.d.,
Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20.6. 2000
Z 2000/00990-5
IZ-8947
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00990 z dne 31. 5. 2000
so bili poslovni prostori v drugem nadstropju palače Kapitelj, Poljanski nasip 6, Ljubljana v tlorisni velikosti 895,30 m2 in pet
parkirnih mest št. 14, 15, 16, 17 in 18 v
tretji kleti objekta, s solastninsko pravico na
prostorih, objektih in napravah, ki služijo
objektu kot celoti, kakor tudi na deležu stav-

Z 2000/01017-5
IZ-8948
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/01017 z dne 7. 6. 2000
je bilo stanovanje št. 34, v VI. nadstropju
stavbe, v neto izmeri 56 m2 in ki obsega
hodnik 6,17 m2, WC 1,40 m2, kopalnico
3,40 m2, kuhinjo 9,34 m2, spalnico 12,51
m2, dnevno sobo 18,08 m2 ter balkon 5,01
m2 s pripadajočo kletno shrambo na naslovu Šarhova 32 v Ljubljani, s sorazmernim
deležem na skupnih prostorih, delih in napravah stavbe ter na stavbnem in funkcionalnem zemljišču na parc. št. 236/6 k.o.
Brinje in je last dolžnikov Šljuka Novak Lucije in Novak Darirja, oba Ljubljanska c. 60,
Celje, vsakega do 1/2 na podlagi kupoprodajne pogodbe z dnem 3. 3. 2000, sklenjene z Vene Francem, Dednja vas 30a, Pišece, z dne 20. 6. 2000 zarubljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske Banke d.d. Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve dolžnika v znesku
2,507.500 SIT s pripadki, razvidnimi iz pogodbe o kreditu reg. št. 222-243/50 z dne
16. 3. 2000 in dolžnika v znesku
3,392.500 SIT s pripadki, razvidnimi iz pogodbe o kreditu reg. št. 222-242/28 z dne
16. 3. 2000.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2000
Z 2000/00895-5
IZ-8949
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00895 z dne 25. 5. 2000
je bil poslovni prostor dokončan do III. podaljšane gradbene faze z oznako L 0.3 v
neto površini 29,80 m2, L 0.10 v neto površini 59,70 m2, s pripadajočim parkirnim
mestom št. 22 v neto površini 11 m2 v kleti
objekta, pripadajočo kletno shrambo A4 v
neto površini 26.40 m2 ter pripadajočimi
skupnimi prostori, v Poslovno stanovanjskem objektu Slape, zgrajenem na parc.
št.707 k.o. Slape in je last dolžnika Vrankar
Antona, Ježek, Sostrska c. 2, Ljubljana, Ježek pekarna in trgovina Anton Vrankar s.p.,
Sostrska c. 2, Dobrunje, na podlagi pogodbe št. N-50-99-0195/00 z dne 12. 11.
1999 sklenjene z Rudis, poslovno združenje za inženiring in izgradnjo objektov d.d.,
Trbovlje, Trg revolucije 25b, Trbovlje, kot
prodajalcem in dolžnikom kot kupcem, z
dnem 20. 6. 2000 zarubljen v korist upnika
A BANKA d.d., Slovenska c. 58, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
6,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2000
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Z 2000/00656-7
IZ-8950
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00656 z dne 30. 5. 2000
so bili:
– enoinpolsobno stanovanje št. 9, v
skupni izmeri 43 m2, ki se nahaja v drugem
nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Plešičeva 23, Ljubljana, ki stoji na parc. št.
1199 k.o. Dravlje s pripadajočim delom
skupnih prostorov, delov in naprav stanovanjske hiše ter pripadajočem funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžnika na podlagi prodajne pogodbe z dne 9. 10. 1999,
– dvosobno stanovanje št. 5, v skupni
izmeri 46,82 m2, ki se nahaja v I. nadstropju stanovanjske stavbe na Dolenjski cesti
50 v Ljubljani, ki je last dolžnika na podlagi
prodajne pogodbe z dne 22. 10. 1999,
– dvosobno stanovanje št. 1, v skupni
izmeri 90,72 m2, ki se nahaja v pritličju
stanovanjske hiše – objekt B, ki stoji na
parc. št. 1038, 1039, 1036, 1037, 1034,
1032/1, 1096 in 1050, vse k.o. Slape ter
atrij v izmeri 23,90 m2 in pripadajoči delež
na skupnih prostorih, delih in napravah ter
pripadajočem funkcionalnem zemljišču, ki
je last dolžnika na podlagi prodajne pogodbe z dne 11. 11. 1999,
– z dnem 25. 5. 2000 zarubljeni v korist upnika HYPO ALPE ADRIA BANKA d.d.
Ljubljana, Trg osvobodilne fronte 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 185.000 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 2000
Z 2000/00828-9
IZ-8952
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00828 z dne 15. 5. 2000
so bili poslovni prostori v 2. nadstropju
poslovnega objekta v Ljubljani, Ulica Gradnikove brigade 4, v velikosti: št. 201 v
velikosti 28,15 m2, št. 202 v velikosti
17,42 m2, št. 203 v velikosti 17,42 m 2, št.
204 v velikosti 16,61 m2, št. 205v velikosti
37,17 m2, št. 206 v velikosti 34,16 m 2,
čajna kuhinja v velikosti 4,66 m2, skupaj
poslovni del 155,59 m2, shramba v kleti
št. S 22, v skupni velikosti 89,07 m2, garažni boks G 18 v velikosti 41,33 m 2 v kleti
objekta, ki je last dolžnika PRO UNIVERZUM d.o.o. Ljubljana, Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z dne 19. 2. 1997, št.
08/97-PO/posl.2.nad. sklenjene z Gradis,
gradbeno podjetje p.o., kot prodajalcem,
z dnem 20. 6. 2000 zarubljeni v korist
upnika: ABANKA d.d., Ljubljana, Slovenska c. 58, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 15,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2000
Z 2000/00793
IZ-8959
Na
podlagi
sklepa
opr.
št.
Z 2000/00793, ki ga je dne 21. 6. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju v pritličju levega stopnišča v stanovanjski hiši na Igriški 3
v Ljubljani, v izmeri ca. 81 m2, ki je last
dolžnice na podlagi menjalne pogodbe z
dne 23. 4. 1992, sklenjene s Štrukelj Darkom, zastavna pravica v korist upnika: Slovenska investicijska banka d.d., Čopova
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38, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne20. 6. 2000
Z 2000/00989
IZ-8960
Na
podlagi
sklepa
opr.
št.
Z 2000/00989, ki ga je dne 21. 6. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 50 v IV. nadstropju v izmeri 75,36 m2 s pripadajočo
shrambo v kletni etaži, v stanovanjskem objektu A-21 v soseski MS 5.2 Fužine, ki je
last dolžnika in zastaviteljice na podlagi prodajne pogodbe št. 011490/88 z dne
29. 12. 1988 in dodatka z dne 29. 12.
1988, sklenjene z GIP GRADIS, TOZD
Gradbena operativa Ljubljana in Zavodom
za izgradnjo Ljubljane, Ljubljana, zastavna
pravica v korist upnika: Slovenska investicijska banka d.d., Čopova 38, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 45.000
DEM s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2000
Z 2000/00980-5
IZ-8966
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00980 z dne 14. 6. 2000
je bil poslovni prostor št. 27, v neto izmeri
38,70 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju gospodarsko-trgovskega centra GTC, na naslovu Brnčičeva 13, Črnuče, s sorazmernim deležem na vseh skupnih prostorih in
napravah, ki je last družbe Dvig d.o.o., Vrhnika, na podlagi pogodbe z dne 15. 2.
1996, sklenjene s prodajalcem Jeraj Francem, z dnem 14. 6. 2000 zarubljen v korist
upnika KARNTNER SPARKASSE AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 1,070.000 ATS v tolarski protivrednosti s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 2000
Z 2000/00823-5
IZ-8972
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00823 z dne 13. 6. 2000
je bilo trisobno stanovanje št. 23, v izmeri
93,41 m2, v petem nadstropju objekta na
Grablovičevi 5 v Ljubljani, s pripadajočo kletjo in garažo št. 92 v 2. kleti objekta s solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah, ki služijo hiši kot
celoti in funkcionalnemu zemljišču hiše, ki
je last dolžnice Dolenšek Melite, Ulica Slavka Gruma 18, Novo mesto, do 44/100 in
dolžnika Dolenšek Janeza, Ulica Slavka Gruma 18, Novo mesto do 56/100, na podlagi
kupoprodajne pogodbe, sklenjene s prodajalcem Nikolić Svetislavom dne 10. 3.
2000, z dnem 13. 6. 2000 zarubljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske Banke d.d.
Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,390.000 SIT s pp, zoper dolžnico Dolenšek Melito, Ul. Slavka Gruma 18, Novo mesto in 1,610.000 SIT s pp, zoper dolžnika
Dolenšek Janeza, Ul. Slavka Gruma 18, Novo mesto.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 6. 2000

Z 2000/00365-12
IZ-8973
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Ljubljani Z 2000/00365 z dne 16. 6.
2000 je bil poslovni prostor, ki se nahaja
v pritličju stanovanjskega bloka v Ljubljani, na naslovu Brilejeva ulica 13 in v naravi
predstavlja kozmetični salon, v skupni
izmeri 29,07 m2, ki je last dolžnice Eržen
Branke, Brilejeva 13, Ljubljana, v celoti
na podlagi pogodbe št. 8/84 z dne 21. 2.
1984, sklenjeno z Giposs inženiring,
TOZD Inženiring, Ljubljana, Dvoržakova 5
in kupcem – dolžnico, z dnem 16. 6.
2000 zarubljen v korist upnika: VOLKSBANK – Ljudska banka d.d., Miklošičeva 30, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 120.000 DEM v tolarski protivrednosti s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 6. 2000
Z 2000/00536
IZ-8974
Na
podlagi
sklepa
opr.
št.
Z 2000/00536, ki ga je dne 23. 6. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
14 v četrtem nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Osenjakova 2, Ljubljana, v
izmeri 61,65 m2, ki je last zastaviteljev na
podlagi prodajne pogodbe št. 011403/87
z dne 28. 10. 1987 in dveh dodatkov z dne
16. 12. 1987, sklenjene med zastaviteljema in Gradbenim podjetjem Grosuplje, zastavna pravica v korist upnika: VOLKSBANK
Ljudska banka d.d., Miklošičeva 30, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 120.000 DEM s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2000
In 98/00283-10
IZ-8975
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika: METALKA STANOVANJSKE
STORITVE d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana,
zoper dolžnico Fakin Marijo, Oražnova 8,
Ljubljana, zaradi izterjatve 34.883 SIT s pp,
na podlagi sklepa opr. št. In 99/00283 z
dne 7. 7. 1999, dne 22. 6. 2000 zarubilo
trisobno stanovanje s kabinetom v izmeri
83,95 m2, št. 5, na naslovu Oražnova 8,
Ljubljana, last dolžnice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2000
Z 2000/00991
IZ-8976
Na
podlagi
sklepa
opr.
št.
Z 2000/00991, ki ga je dne 22. 6. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na štirisobnem stanovanju št.
B1 v skupni neto površini 148,60 m2 v
visokem pritličju petstanovanjskega objekta v Ljubljani, Nahlikova 3, ki stoji na parc.
št. 656, vl. št. 693 k.o. Vič, z garažo št.
G5 in shrambo v kleti št. S5, s solastninsko pravico na zemljišču, na katerem objekt stoji, dovozni cesti pred garažami in
parkirišči, parkiriščih in skupnem vrtu ter
skupnih prostorih, objektih in napravah, ki
je last dolžnika na podlagi prodajne pogodbe št. B1-2/NAH-99, sklenjene s prodajalcem PM&A d.o.o. Ljubljana, Njegoševa 23, dne 15. 9. 1999, zastavna pravica
v korist upnice Nove Ljubljanske banke
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d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve višini 8,000.000 SIT
s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 2000
Z 2000/01188
IZ-8978
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/01188, ki ga je dne 27. 6. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na garsonjeri št. 126, v izmeri
24,13 m2, v IX. nadstropju stolpnice Celovška cesta 103 v Ljubljani, stoječi na
parc. št. 772/1 k.o. Zgornja Šiška, ki je
last zastaviteljice na podlagi prodajne pogodbe z dne 13. 4. 1999, sklenjene s
prodajalko Sergejo Kovše, Celovška 103,
Ljubljana, zastavna pravica v korist upnika:
BKS – Leasing d.o.o., Komenskega 12,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 21.000 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2000
Z 2000/00771
IZ-8979
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00771, ki ga je dne 27. 6. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 14, v
izmeri 155,68 m2, v Zupančičevi jami v Ljubljani, ki je last zastavitelja na podlagi prodajne pogodbe št. BS 2/1-V2-694/97 z dne
28. 8. 1997, sklenjene z SCT Stanovanjski
inženiring d.o.o. Ljubljana, Štihova 26 in dveh
parkirnih mest št. 56 in 58, ki se nahajata v
3. kleti objekta v Zupančičevi jami v Ljubljani,
ki je last zastavitelja na podlagi prodajne pogodbe št. BS 2/1-V2-G-711/98 z dne 1.
10. 1998, sklenjeno z SCT Stanovanjski inženiring d.o.o., Štihova 26, Ljubljana, zastavna pravica v korist upnika: CREDITANSTALT – SKB Leasing d.o.o., Slovenska
54, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 169.740,48 DEM in
112.522,08 DEM s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2000

Št.
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jana, Vojkova 71, Ljubljana, zaradi izterjave
262.013 SIT s pp, rubež stanovanja št. 21
na naslovu Vojkova 71 v Ljubljani, last dolžnika Zvonke Erjavec.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne14. 6. 2000
In 99/00279-18
IZ-9004
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z
dne 29. 6. 1999, opr. št. In 99/00279 in
sklepa z dne 28. 12. 1999, opr. št. In
99/00658 je bil dne 23. 6. 2000 opravljen
v korist upnice METALKE STANOVANJSKE
STORITVE d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana,
zoper dolžnika Bešter Mihaela, Celovška
269, Ljubljana, zaradi izterjatve 104.810 SIT
s pp, rubež dvosobnega stanovanja v izmeri
66,57 m2, št. 79, Celovška 269 v Ljubljani,
last dolžnika Bešter Mihaela.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2000
In 99/00425-9
IZ-9010
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, z dne 24. 3. 2000, opr.
št. In 99/00425 je bil dne 18. 5. 2000
opravljen v korist upnice Stanovanjske zadruge EMONA z.o.o., Letališka 5, Ljubljana, rubež garaže št. 14 na naslovu Ul. Bratov Učakar 96 do 98, last dolžnice Križan
Jadranke, Ul. Bratov Učakar 114, Ljubljana.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2000
In 99/00414-6
IZ-9011
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, z dne 24. 3. 2000, opr.
št. In 99/00414 je bil dne 9. 5. 2000 opravljen v korist upnice Stanovanjske zadruge
EMONA z.o.o., Letališka 5, Ljubljana, rubež dvosobnega stanovanja s kabinetom št.
16 na naslovu Plešičeva 8, Ljubljana v izmeri 72,13 m2, last dolžnice Sonje Bosnič,
Plešičeva 8, Ljubljana.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 2000

Z 2000/00981-5
IZ-8980
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00981 z dne 21. 6. 2000
je bil lokal št. 6 v objektu PGH Kozolec,
Kersnikova 10a, v izmeri 54,45 m2 v pritličju
paviljona, vse kot je razvidno iz pogodbe št.
04-LPGH0779-L6P2 z dne 29. 6. 1999, ki
je last zastaviteljev na podlagi pogodbe št.
04-LPGH0779-L6P2 z dne 29. 6. 1999,
sklenjene s prodajalcem ZIL Inženiring d.d.,
Kersnikova 10, z dnem 21. 6. 2000 zarubljen v korist upnice VOLKSBANK – Ljudska
banka d.d., Miklošičeva 30, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
130.000 DEM v tolarski protivrednosti s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 2000

In 99/00643-8
IZ-9013
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani opr. št. In 99/00643 z dne 5. 1.
2000 je bilo trisobno stanovanje v izmeri
75,35 m2, št. 7, Fabianijeva 35 v Ljubljani,
ki je last dolžnice Prosen Tanje, Fabianijeva
35, Ljubljana, z dnem 23. 5. 2000 zarubljeno v korist upnice Metalke, stanovanjske
storitve d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana, zaradi izvršbe za izterjavo denarne terjatve v
višini 65.679 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2000

In 99/00641-6
IZ-9003
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani opr. št. In 99/00641 z
dne 28. 12. 1999 je bil dne 14. 6. 2000
opravljen v korist upnice METALKE STANOVANJSKE STORITVE d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana, zoper dolžnika Erjavec Mar-

In 2000/00005-8
IZ-9014
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. In 2000/00005
z dne 17. 4. 2000 je bil dne 17. 5. 2000
opravljen v korist upnika MASTER TRADE
d.o.o., Bohoričeva 11, Krško, rubež naslednjih nepremičnin, ki so last dolžnika ME-

GRAD inženiring, Podjetje za gradbeni inženiring, trgovino, prevoze in proizvodnjo servisno dejavnost d.o.o., Ljubljana, Cesta v
Kleče 12, Ljubljana, in sicer: parkirišči št. 5
in 36, ki se nahajata v posl. stan. objektu na
zemljišču parc. Št. 345, 342, 344/4 in 343
k.o. Kašelj v Zalogu, ki sta razvidni iz uporabnega dovoljenja 351-483/97-06/BŽ z
dne 1. 8. 1997, ki ga je izdala RS, UE
Ljubljana in izvlečka iz projekta, kjer sta parkirišči označeni z navedenimi številkami,
zemljišče št. 01a, 01, skupaj v izmeri
32,4 m2 in 07 v izmeri 28,8 m2, ki se nahajata v pos. trg. objektu Zalog, stoječa na
zemljišču parc. št. 350/2, 350/3 350/1,
352/7, 352/1, 352/2, 352/5, 352/4,
353/3, 342, 345, 344/3, 729, 2465/1
k.o. Kašelj v območju urejanja MS 7/6 Zalog, razvidni iz uporab. dovoljenja št.
351-734/94-06-BŽ z dne 25. 7. 1996, ki
ga je izdala RS, UE Ljubljana, Izpostava Moste-Polje in iz dveh izvlečkov iz projekta kjer
sta s citiranimi številkami in površino posameznega skladišča navedeni skladišči.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2000
In 99/00418-10
IZ-9017
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani opr. št. In 99/00418 z
dne 5. 10. 1999 je bilo z dnem 21. 3.
2000 v korist upnice Stanovanjske zadruge
Emona, z.o.o., Letališka 5, Ljubljana, zaradi izterjave 128.984,80 SIT s pp zarubljeno
dvosobno stanovanje št. 6 na naslovu Polje,
Cesta VI/14, Ljubljana, v izmeri 60,70 m2,
last dolžnice Borinke Mitič, Polje C. VI/14,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2000
In 99/00663
IZ-9019
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani opr. št. In 99/00663 z dne 28.
12. 1999 je bil 14. 6. 2000 opravljen v
korist upnice Metalke stanovanjske storitve
d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana, zaradi izterjave denarne terjatve 67.751 SIT s pp rubež stanovanja št. 6 na naslovu Tbilisijska 8
v Ljubljani, last dolžnice Gombač Antonije.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 2000
In 99/00457-11
IZ-9020
Na podlagi sporazuma o zavarovanju denarne terjatve tega sodišča z dne 2. 9. 1996
opr. št. II R 1230/96, je bil opravljen v
korist upnika FACTOR – Zunanja trgovina
d.o.o., Ljubljana, Slovenska 54, Ljubljana,
rubež dvosobnega stanovanja št. 6 v 1. nadstropju na Glinškovi ploščadi 23, Ljubljana,
v izmeri 62,54 m2, last 2. dolžnice Bušič
Lidije, Glinškova ploščad 23, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2000
Z 2000/00843-6
IZ-9023
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00843 z dne 21. 6. 2000
je bilo stanovanje št. 64 v VI. etaži, površine
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95,43 m2 ter shrambe št. 64, površine 3,95
m2, na naslovu Metelkova 17, Ljubljana, ki
je last zastaviteljev Paulik Miloša in Paulik
Branislave, oba Metelkova 17, Ljubljana, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št. 87/98-5
z dne 1. 9. 1998, z dnem 21. 6. 2000
zarubljeno v korist upnice FACTOR BANKE
d.d., Železna c. 16, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 60,000.000
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 2000
Z 2000/01031-5
IZ-9026
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/01031 z dne 21. 6. 2000
je bilo enoipolsobno stanovanje št. B.III.2, v
III. nadstropju poslovno stanovanjske soseske BS 4/2 v Stožicah, s shrambo ter parkirnim prostorom v objektu B na ureditvenem območju BS 4/2 Stožice, ki je last
Božene Kesič in Aleksandra-Igorja Kesiča,
vsakega do 1/2, z dne 21. 6. 2000 zarubljeno v korist upnice SKB BANKE d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,300.000 SIT
s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 2000
Z 2000/01019-5
IZ-9027
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/01019 z dne 21. 6. 2000
je bilo triinpolsobno stanovanje št. 10 s teraso, v 2. mansardi objekta B5, Gasparijeva ulica 9 v Ljubljani, s shrambo št. 10 in
parkirnim mestom št. 61 v garažnem objektu v pritličju, ki je last dolžnikov Torkar-Papež Katarine in Papež Stanislava, oba Gasparijeva ulica 9, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe št. 996400115 z dne
18. 11. 1999 z dnem 21. 6. 2000 zarubljeno v korist upnice Nove Ljubljanske Banke d.d. Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve:
– do dolžnika I iz pogodbe o kreditu reg.
št. 17-11095/61 z dne 9. 5. 2000 v višini
4,172.576 SIT s pp,
– do dolžnika II iz pogodbe o kreditu
reg. št. 17-11094/30 z dne 9. 5. 2000 v
višini 5,218.773 SIT s pp,
– do dolžnika II iz pogodbe o kreditu
reg. št. 17-11093/08 z dne 9. 5. 2000 v
višini 2,616.633 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 2000
Z 2000/01013-5
IZ-9028
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/01013 z dne 21. 6. 2000
je bilo enosobno stanovanje št. 29 v III.
nadstropju na naslovu Viška 67, Ljubljana,
ki je last zastaviteljice Marjete Rogelj, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 25.
2. 2000, sklenjene s prodajalcem Banfi
Francijem, z dnem 21. 6. 2000 zarubljeno
v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve:
– do dolžnice Nataše Rogelj na
podlagi pogodbe o kreditu reg. št.
140-3842/67 z dne 29. 3. 2000 v znesku 2,318.000 SIT s pp,
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– do dolžnika Rogelj Franca na podlagi
pogodbe o kreditu reg. št. 140-3843/99
z dne 29. 3. 2000 v znesku 2,482.000
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 2000
Z 2000/01083-5
IZ-9030
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/01083 z dne 21. 6. 2000
je bilo stanovanje v VI. nadstropju stanovanjskega bloka v Ljubljani, Valvazorjeva 12,
ki je last dolžnika na podlagi sklepa o dedovanju Temeljnega sodišča v Ljubljani, opr.
št. II D 1188/92 z dne 7. 1. 1993, z dnem
21. 6. 2000 zarubljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 2000
In 99/00448-9
IZ 9040
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, z dne 24. 3. 2000, opr. št.
In 99/00448 je bil dne 18. 5. 2000 opravljen v korist upnice Stanovanjske zadruge
EMONA z.o.o., Letališka 5, Ljubljana, rubež
dvosobnega stanovanja v izmeri 59,10 m2,
št. 15 v III. nadstropju na zahodni strani stanovanjskega bloka 78 s pripadajočimi skupnimi prostori in napravami na naslovu Topniška 45, Ljubljana, last dolžnika Lipušček
Andreja, Topniška 45, Ljubljana.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2000
In 97/00025-34
IZ-9060
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 15. 4. 1998 opr. št. In 97/00025, je
bil dne 4. 2. 2000 opravljen v korist upnika
Marjana Grubana, ki ga zastopa odv. Živan
Mirčič iz Ljubljane, rubež trisobnega stanovanja št. 13 v II. nadstropju, Ulica bratov
Učakar 104, v izmeri 91,03 m2 in garažnega boksa št. 21 v izmeri 15,15 m2, last
dolžnice do 1/2 in upnika do 1/2 .
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2000

Razpisi
delovnih mest
Popravek
Ob-33746
V razpisu delovnih mest, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 67 z dne 4. 8. 2000
št. 165-02-82/00 se v razpisu za prosto
mesto izvršitelja s sedežem na območju
Okrožnega sodišča v Novi Gorici besedilo
pravilno glasi:
– 1 prosto mesti za Izvršitelja s sedežem
na območju Okrožnega sodišča v Kopru.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-2/00-0515
Ob-33587
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96 in
24/98):
a) 1 prosto mesto vrhovnega sodnika
na upravnem oddelku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto vrhovnega sodnika, določene v 4.
členu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 07-2/154
Ob-33627
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti na podlagi 31. in 34. člena statuta in
22. člena pravilnika o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest razpisuje delovni mesti:
I. Vodja območne izpostave Tolmin
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da so državljani RS,
– da imajo najmanj višjo izobrazbo družboslovne, humanistične ali ekonomske smeri,
– da imajo najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju kulturnih dejavnosti,
– da strokovno poznajo področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
II. Vodja območne izpostave Laško
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da so državljani RS,
– da imajo najmanj srednjo izobrazbo
družboslovne, humanistične ali ekonomske
smeri,
– da imajo najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju kulturnih dejavnosti,
– da strokovno poznajo področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Kandidati za vodjo območne izpostave
morajo v postopku razpisa predložiti svojo
zamisel o razvoju in delovanju območne izpostave.
Mandat vodje izpostave je 5 let.
Pisne prijave z oznako »Za razpisno komisijo Upravnega odbora Sklada« in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejema Upravni odbor Sklada RS za ljubiteljske
kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana,
8 dni po tej objavi.
Komisija bo upoštevala le prijave z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami (potrdilo o
izobrazbi, potrdilo o državljanstvu). Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v 8 dneh
po tem, ko bo Upravni odbor Sklada sprejel
sklep o izbiri.
Sklad RS za ljubiteljske kulturne
dejavnosti
Ob-33594
Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, objavlja prosto delovno mesto
pomočnika predstojnika – višji upravni delavec
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za področje splošnih in premoženjsko-pravnih zadev.
Kandidat mora ob izpolnjevanju splošnih
zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri
(VII/1),
– pet let delovnih izkušenj,
– pravniški državni izpit oziroma strokovni izpit,
– poskusno delo 3 mesece,
– preizkus znanja iz ZUP-a,
– poznavanje dela z računalnikom,
– zaželjene izkušnje s področja dela.
Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Kandidati naj prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v osmih dneh po
objavi tega razpisa, na naslov: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, 1290 Grosuplje, s
pripisom “razpis za pravnika”.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v petnajstih dneh po imenovanju.
Občina Grosuplje
Ob-33596
Srednja strojnokovinarska šola Ravne na
Koroškem razpisuje prosto delovno mesto
učitelja strokovnih predmetov za poln
in določen delovni čas.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje: osnovni poklic avtomehanik (poučevanje tehnologije avtomehanikov), visoka
izobrazba ustrezne smeri in pedagoška in
andragoška izobrazba.
Nastop dela 1. 9. 2000.
Prijave pošljite v roku 5 dni od dneva
objave na naslov: Srednja strojnokovinarska šola Ravne na Koroškem, Koroška c.
10, s pripisom “za razpis”. O izbiri bodo
kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Srednja strojnokovinarska šola
Ravne na Koroškem
Št. 1228
Ob-33754
OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, Gorjanska 2 razpisuje delovna mesta v
VVE in OŠ za šolsko leto 2000/2001:
– Vzgojnovarstvena enota
1. dve pomočnici vzgojiteljice za določen čas s polnim delovnim časom od 1.
9. 2000 do 31. 8. 2001,
2. pomočnico vzgojiteljice za določen
čas s polovičnim delovnim časom od 1. 9.
2000 do 31. 8. 2001;
Pogoj za vsa tri delovne mesta je končana vzgojiteljska šola.
– Osnovna šola
1. učitelja računalništva in tehniškega pouka za določen čas s polnim delovnim časom od 1. 9. 2000 do 31. 8. 2001,
2. knjižničarko z dopolnilnim delom
(poučevanje gospodinjstva) za določen
čas s polnim delovnim časom od 1. 9. 2000
do 31. 8. 2001.
Pogoj za zasedbo obeh razpisanih delovnim mest je višja ali visoka izobrazba ustrezne smeri.
Prijave z dokazili o izobrazbi pošljite v 10
dneh po objavi razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 20 dneh po objavi razpisa.
Osnovna šola Jožeta Gorjupa
Kostanjevica na Krki
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Št. 256/2000
Ob-33526
Osnovna šola Nazarje, Zadrečka cesta
37, 3331 Nazarje, razpisuje prosta delovna
mesta:
– učitelja športne vzgoje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom,
– učitelja razrednega pouka za določen čas, s polnim delovnim časom,
– učitelja nemškega jezika za določen čas, s polovično učno obveznostjo.
Začetek dela je 1. 9. 2000.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa zakon 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

Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa
brez omejitev za blago
Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za naročilo
blaga brez omejitev

– dokazilo o vplačilu (vsebovati mora
naslednje podatke: navedba polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega
razpisa, ter
– potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.
– 10. točka: Bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 300.000 SIT, izdano s
strani banke, ki mora veljati najmanj 120 dni
od datuma odpiranja ponudb.
Ministrstvo za obrambo
Dopolnitev
Št. 8174/2234/2000
Ob-33740
Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks št. 01/174-24-32,
tel. 01/174-24-31, obvešča ponudnike, da
podaljšuje rok za predložitev in odpiranje ponudb, in da bo upoštevala tudi variantne ponudbe za javni razpis objavljen v Ur. l. RS št.
57 z dne 23. 6. 2000, Ob-30644, za dobavo energetskega transformatorja 300 MVA in
rezervnih delov za objekt RTP 400/110 kV
Krško z razpletom daljnovodov, tako da se v
omenjenem javnem razpisu popravijo naslednje točke in se pravilno glasijo:
3. (c) Navedba ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročnik bo upošteval ponudbe, ki zajemajo
celotni razpis, variantne ponudbe bodo tudi
upoštevane.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: podaljšanje roka za predložitev ponudb je do 15. 9. 2000 do 12. 30.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
podaljšanje roka za odpiranje ponudb je do
15. 9. 2000 ob 13. uri pri naročniku, sejna
soba B/IV. nadstropje.
Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana
Dopolnitev

Popravek
Št. 2443
Ob-33756
V javnem razpisu za dobavo mesa, mladega pitanega goveda, objavljenim v Uradnem listu št. 69 z dne 4. 8. 2000,
Ob-33178 se v točki 6. (c) žiro račun pravilno glasi: 50101-603-402300.
Zavod RS za blagovne rezerve
Popravek
Št. 404-08-2/2000
Ob-33674
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za nakup orožja, streliva in opreme, objavljenem v Uradnem listu RS, številka 66-67 (str. 6187) z dne 28. 7. 2000,
Ob-33037, se 6.(c) in 10. točka pravilno
glasita:
– 3. odstavek 6.(c) točke: Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno
nakazati znesek): 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS BO 18/2000), na žiro račun
št.: 50100-637-55216. Prevzem razpisne
dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti:

Št. 8174/2234/2000
Ob-33739
Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks št. 01/174-24-32,
tel. 01/174-24-31, obvešča ponudnike, da
bo upoštevala tudi variantne ponudbe za
javni razpis objavljen v Ur. l. RS št. 59 z dne
30. 6. 2000, Ob-31218 za dobavo visokonapetostne opreme za objekt RTP 400/110
kV Krško z razpletom daljnovodov, tako da
se v omenjenem razpisu popravi naslednja
točka in se pravilno glasi:
3. (c) Navedba ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročnik bo upošteval delne ponudbe in sicer
za naslednje dele:
A) odklopniki,
B) ločilniki in ozemljilniki,
C) tokovni merilni transformatorji,
D) napetostni merilni transformatorji,
E) odvodniki prenapetosti,
F) podporni izolatorji,
G) 110 kV kabli.
Vsak del ponudbe predstavlja tehnično
zaključeno celoto.
Variantne ponudbe bodo tudi obravnavane.
Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana
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Št. 404-08-323/2000
Ob-33719
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana, faks 061/131-81-64.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javno naročilo bo oddano s
predhodno izvedenim javnim razpisom za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vrsta in količina blaga za vse artikle
v predmetu naročila je razvidna iz razpisne dokumentacije.
b.1) kuharska delovna obleka

Zap. št.

Artikel
2000

1

2

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

bluza kuh. bela – moška
bluza kuh. bela – ženska
hlače kuh. bele – moške
hlače kuh. bele – ženske
hlače kuh. pepita – moške
krilo kuh. belo – žensko
halja kuh. dolg rokav bela – moška
halja kuh. dolg rokav bela – ženska
halja kuh. kratek rokav bela – ženska
predpasnik beli visok
predpasnik beli nizek
klobuček beli
kapa kuharska bela

Količina v kosih
2001

3

4

600
350
600
250
100
200
400
168
100
0
0
0
0

700
525
700
250
150
400
400
180
180
2400
2000
1200
200

2000

Količina v kosih
2001

Za vse artikle je potrebno priložiti vzorec.
Prijava obvezna na celo skupino.
b.2) kuharska delovna obutev
Zap. št.
1

1
2

Artikel
2

natikači ortopedski beli – moški
natikači ortopedski beli – ženski

Za oba artikla je potrebno priložiti vzorec.
Prijava obvezna na celo skupino.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za posamezno skupino b.1 in b.2. Ponuditi mora vse artikle
znotraj posamezne skupine.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost naročila za leto 2000 in 2001
je ca. 23,600.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddali posamično: vrednost
delov, ki se bodo oddali posamično leto
2000 in 2001 znaša za skupino b.1)
16,600.000 SIT, b.2) 7,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava v letu 2000 in 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobave v letu 2000 in 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Služba za javna naročila, Kardeljeva ploščad
24, Ljubljana, pisarna za javne razpise, tel.
061/171-25-86, vsak delovni dan med 11.
in 12. uro.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 31. 8. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS BO 44/2000), na žiro račun št.

3

4

0
122

1200
700

50100-637-55216. Prevzem razpisne dokumentacije je osebno ali po pošti. Pred
tem je potrebno predložiti:
– dokazilo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedba polnega naslova
ponudnika, davčno št., št. javnega razpisa)
ter
– potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.
7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 4. 9. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom »Ne odpiraj – ponudba MORS
BO 44/2000 – nakup kuharskih delovnih
oblek in obutve«.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 9. 2000 ob
13. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo,
Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora priložiti:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
brezpogojno in plačljivo na prvi poziv v višini
3% njegove ponudbe,če njegova ponudba
presega vrednost 25,000.000 SIT. Bančna
garancija mora biti veljavna najmanj 120 dni
od dneva odpiranja ponudb;

– izjavo banke, da bo v primeru sklenitve
pogodbe dala bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5%
pogodbene vrednosti, če njegova ponudba
presega vrednost 25,000.000 SIT. Bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti veljati vsaj še 1 dan po preteku
roka za dokončanje pogodbenih obveznosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo plačilo
opravil v 30. dneh od uradnega prejema
računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi ponudniki bo naročnik sklenil pogodbo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora o svojem pravnem statusu
in svoji poslovno-tehnični sposobnosti predložiti naslednja potrdila/dokazila:
1. za pravne osebe (gospodarske
družbe):
– izpisek iz sodnega registra podjetij,
datum dokumenta ne sme biti starejši od 30
dni na dan odpiranja ponudb, z registracijo
na dejavnost v katero sodi izvajanje javnega
naročila (original ali overjena kopija),
– odločba/soglasje/dovoljenje upravnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti,
katere predmet je javni razpis (overjena kopija);
2. za fizične osebe (samostojni podjetnik):
– priglasitveni list za dejavnost, katere predmet je javni razpis, original ali overjena kopija, datum dokumenta oziroma overovitve ne sme biti starejši od 30 dni na dan
odpiranja ponudb,
– obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrti ali obrti podobne dejavnosti ali
odločba/soglasje/dovoljenje upravnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih
pogojev za opravljanje dejavnosti, katere
predmet je javni razpis;
3. originalni obrazci BON 1 in BON 2
ali BON 3, od katerih BON 2 in BON 3 ne
smeta biti starejša od 30 dni na dan odpiranja ponudb ali napoved za odmero davka za
samostojne podjetnike z bilanco stanja in
uspeha za leto 1999, originalno potrjeno s
strani pristojne izpostave DURS;
4. potrdilo, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke, določene z zakonom, ki
ga izda Agencija za plačilni promet ali Davčna uprava RS, Davčni urad, ne starejše od
30 dni na dan odpiranja ponudb;
5. potrdilo, da ponudnik ni pod prisilno upravo, v stečaju ali likvidacijskem postopku (podjetja predložijo potrdila pristojnega okrožnega sodišča, gospodarski oddelek, sodni register, samostojni podjetniki
in obrtniki pa predložijo potrdila, da so še
vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov
pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne
zbornice);
6. potrdilo, da v preteklih treh letih
pred pričetkom naročila vodstveni delavci
podjetja niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem (potrdilo izda

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ministrstvo za pravosodje – kazenska evidenca);
7. bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% vrednosti vsote ponudbe,
veljavna najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb, vendar le v primeru kadar njegova ponudba (na eno ali več skupin) presega vsoto 25,000.000 SIT;
8. izjava banke, v kolikor ponudba (na
eno ali več skupin) presega vsoto
25,000.000 SIT, da bo v primeru sklenitve
pogodbe , izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla, brezpogojno, plačljivo na prvi
poziv, brez ugovorov naročnika garancije, v
višini 5% pogodbene vrednosti, ki bo veljala
vsaj še 1 dan po dokončni izvedbi posla;
9. zahtevani vzorci za vse artikle;
10. priloženi tehnični podatki za material,ki morajo ustrezati zahtevanim.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbo po 6. 9. 2000 po
12. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. cena artikla – utež 0,70
Ocena

Kriterij

10
1,00–9,99

najnižja cena
obratno sorazmerna najnižji
ceni

Dobljena ocena za posamezno skupino
na katero se ponudnik prijavlja se pomnoži
z utežjo in tako dobi št. točk za merilo.
2. dobavni rok za leto 2000 – utež
0,20
Ocena

Kriterij

10

do 15 dni od podpisa pogodbe oziroma prejema velikostnih
številk
od 16 do 30 dni od podpisa
pogodbe oziroma prejema velikostnih številk

5

Pridobljeno oceno se pomnoži z utežjo
in tako dobi končno št. točk za merilo.
3. kakovost vzorca – utež 0,10
Ocena

Kriterij

10

popolnoma ustreza zahtevam
naročnika, odlična izdelava
(kakovostno prišiti gumbi, kvalitetno zaključeni šivi)
delno ustreza zahtevam naročnika, zadovoljiva izdelava (neravni šivi,slabi zaključki šivov,
šivi vlečejo, pretrgan
notranji ali zunanji posamezni
šivi, okrasni šivi slabo izdelani,
delno prišiti gumbi)
ne ustreza zahtevam naročnika, nekakovostna izdelava

5

1

Pridobljeno oceno za vzorec se pomnoži z utežjo in tako dobi št. točk.
Maksimalno število pridobljenih točk je
vsota točk pri posameznih merilih in znaša
10 točk.
Naročnik bo s sklepom izbral ponudnika, ki bo dosegel največje skupno število
točk za posamezno skupino.
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15. Morebitne druge informacije o naročilu: vsi zahtevani vzorci se naročniku predložijo
brezplačno! Priložene vzorce izbranih izvajalcev obdrži naročnik.
Pakiranje bo moralo biti izvedeno za vsako odjemno mesto – vojašnico posebej.
16., 17.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-272/2000
Ob-33720
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva
ploščad 26, Ljubljana, telefaks 061/431-90-35.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev
za izbiro izvajalcev.
3. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče Ministrstva za obrambo, Miheličeva ul., Ljubljana – Šentvid.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: termos transportne posode za
hrano:
I. skupina
1. termo transportna posoda, z ročaji, velikosti za GN posode
1/1-200, vojaško zelene barve RAL 6014 – F 9
2. GN posode velikosti 1/1-200 z gibljivimi ročaji in pokrovom s tesnilom
3. GN posode velikosti 1/2-200 z gibljivimi ročaji in pokrovom s tesnilom

100 kos
70 kos
60 kos

II. skupina
4. termo transportna posoda z ročajem, dimenzije
ca. 380 v x 430d x 235 š , z enodelno GN posodo s pokrovom
in tesnilom volumna ca. 10 l, z zajemalko, vojaško zelene barve
RAL 6014 – F 9
5. termo transportna posoda z ročajem, dimenzije
ca. 380 v x 430d x 235 š , z tridelno GN posodo
s pokrovom in tesnilom volumna ca. 3 x 3,3l, z zajemalko,
vojaško zelene barve RAL 6014 – F 9
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje za naročilo posameznih skupin.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
14,320.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost po posameznih
skupinah:
I. skupina: ca. 9,520.000 SIT,
II. skupina: ca. 4,800.000 SIT.
4. Datum dobave: najkasneje do 15. 12.
2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Uprava za logistiko, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, kontaktna
oseba Boštjan Purkat, tel. 061/171-25-86,
soba št. 365, vsak delovni dan med 11. in
12. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 1. 9. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS BO 46/99), na račun št.
50100-637-55216.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 4. 9. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS, prevzemnik sprejemna pisarna –
vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 5. 9. 2000 ob 9. uri, na

20 kom

60 kom

naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, soba št. 150.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: niso zahtevane.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z navodilom o izvrševanju proračuna RS.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: komisija bo sposobnost ponudnikov ocenjevala z naslednjimi izločilnimi
kriteriji:
– da ima registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa ali priglasitveni list,
– da ima odločbo o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ali
obrtno dovoljenje,
– da je priložil BON1 in BON2 ali BON3
ali napoved za odmero davka z bilanco stanja in bilanco uspeha za leto 1999,
– da ima poravnane davka in prispevke,
določene z zakonom,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
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– da ponuja v okviru skupine, na katero
se prijavlja, vse zahtevane artikle,
– da je za ponujene artikle predložil certifikate o ustreznosti in zdravstveni neoporečnosti,
– da je za ponujene artikle priložil tehnično dokumentacijo oziroma kataloge, iz
katerih je nedvoumno razvidno, kaj je predmet ponudbe.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je
določen za odpiranje ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponujena cena za posamezno skupino
– utež 0,70
Ocena

Kriterij

10
najnižja cena
1,00–9,99 obratno sorazmerna najnižji
ceni
Dobljena ocena za posamezno skupino,
na katero se ponudnik prijavlja se pomnoži
z utežjo in tako dobi št. točk za merilo.
– dobavni rok – utež 0,20
Ocena

Kriterij

10

do 30 dni od podpisa pogodbe
od 31 do 45 dni od podpisa
pogodbe
od 46 do 60 dni od podpisa
pogodbe
15. 12. 2000

7
4
1

Pridobljeno oceno se pomnoži z utežjo
in tako dobi končno št. točk za merilo
– garancijska doba – utež 0,10
Ocena

Kriterij

10
7
4
1

od 25 mesecev in več,
od 19 do 24 mesecev,
od 13 do 18 mesecev,
12 mesecev

Pridobljeno oceno se pomnoži z utežjo
in tako dobi končno št. točk za merilo.
Maksimalno število pridobljenih točk je
vsota točk pri posameznih merilih in znaša
10 točk.
Naročnik bo s sklepom izbral ponudnika, ki bo dosegel največje skupno število
točk za posamezno skupino.
15., 16., 17.
Ministrstvo za obrambo
Št. 01-531/00
Ob-33547
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Goriški muzej, Grajska 1, Nova Gorica,
tel. 065/135 98 11, faks 065/135 98 20.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev za blago.
3. (a) Kraj dobave: Goriški muzej, Grajska cesta 1, Kromberk, Nova Gorica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sistem za nadzor in uravnavanje klime v razstavnih in depojskih
prostorih gradu Kromberk (dobava,
montaža, instruktaža, preizkus, do primopredaje):
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A) sistem radijskega merjenja vlage in
temperature z 11 merilnimi mesti v zgradbi
(senzorji, sprejemnik, zbiralnik in shranjevalnik podatkov, povezava z oddaljenim računalnikom, računalnik s softwarom),
B) 8 sistemov za vzdrževanje vlage
(vlažilec, sušilec, higrostat).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročnik bo upošteval le celovite ponudbe za
A in B skupaj.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
9,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 15.
oktober 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
10. november 2000.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– ponudbena cena 40%,
– preseganje predpisanih osnovnih tehničnih zahtev naročnika in funkcionalnih lastnosti opreme ter njenih tehničnih prednosti
30%,
– poprodajne storitve in tehnična pomoč/zagotovljeni servisi,
– usposabljanje za vzdrževanje, reference ponudnika, garancijski roki 30%.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Goriški muzej, Grajska 1, Nova Gorica.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik do
1. 9. 2000 med 8. in 10. uro.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti osebno ali po pošti do 5. 9. 2000
ob 11.30.
Oznaka: ponudbe je potrebno dostaviti v
zaprti kuverti z navedbo imena ponudnika in
z oznako: “Sistem za nadzor in uravnavanje
klime na gradu Kromberk” in s številko javnega razpisa v Uradnem listu RS.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Goriški muzej, Grajska 1,
Nova Gorica.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 9. 2000 ob 12. uri, v pisarni direktorice
Goriškega muzeja, Grad Kromberk, Grajska 1, Nova Gorica.
Kraj, čas, kontaktna oseba, kjer zainteresirani ponudnik lahko dobi informacije o
predmetu naročila: konserv. special. Ana
Sirk-Fakuč, mag. Jana Prislan-Šubic, Goriški muzej, Restavratorske delavnice Pod
Vinogradi 2, Solkan; med 9. in 11. uro (tel.
065/134-640).
9., 10., 11., 12., 13., 14.
Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: 15 dni.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: natančnejše informacije dobijo ponudniki v razpisni dokumentaciji ali na naslovu
Goriški muzej, Grajska 1, Nova Gorica, tel.
065/135-98-11 ali 065/134-640.
16., 17.
Goriški muzej, Nova Gorica
Ob-33548
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Kulturni dom, Bevkov trg 4, Nova
Gorica, tel. 05/335 40 10.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Nova Gorica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kino projekcijska oprema in ozvočenje za malo dvorano v Kulturnem domu Nova Gorica, ter montaža.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: veljavne bodo samo ponudbe za celoto.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
13,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do
24. oktobra 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
do 25. novembra 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kulturni dom Nova Gorica, Bevkov trg 4, Nova
Gorica, kontaktna oseba je Tanja Kuštrin –
tel. 041/775-089 (delovniki med 10. in
12. uro).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7. septembra
2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT pri blagajni v avli
Kulturnega doma Nova Gorica.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 14. septembra 2000, do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Kulturni dom Nova Gorica,
Bevkov trg 4, Nova Gorica, z oznako “Ne
odpiraj, ponudba”. Na hrbtni strani mora biti
naveden naslov pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. september 2000, ob 13.10, na sedežu
Kulturnega doma Nova Gorica, v pisarni direktorja.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeni z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim izvajalcem sklenil pogodbo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudbe lahko predložijo vse pravne osebe
in samostojni podjetniki, ki so registrirani za
opravljanje razpisane dejavnosti.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa pogodbe.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
bodo skladno z 21. členom ZJN natančneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji, izhodišča za izbor najugodnejšega ponudnika bodo kvaliteta, reference, garancijski rok
in servisne storitve. Teža in način uporabe
meril sta navedena v razpisni dokumentaciji. Naročnik ni dolžan oddati naročilo ponudniku, ki ponudi najnižjo ceno.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dobite pri kontaktni osebi.
16., 17.
Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 8001-396/2000
Ob-33540
1.Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana,
Slovenija, telefon 01/30-77-200, faks:
01/23-12-182.
2.Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: sedež naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: službena osebna avtomobila. Avtomobila sta razdeljena v dve
postavki:
– postavka 1: 1 avtomobil srednjega cenovnega razreda s prostornino motorja do
2000 ccm;
– postavka 2: 1 avtomobil visokega cenovnega razreda po sistemu staro za novo s
prostornino motorja nad 2500–3000 ccm.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki se lahko potegujejo za dobavo avtomobilov ločeno po postavkah.
(č) Ocenjena vrednost naročila: okvirna
vrednost naročila je 12,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– postavka 1: 4 mio SIT,
– postavka 2: 8 mio SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: v
skladu s pogodbo.
5.Predvideni datum zaključka dobave: v
skladu s pogodbo.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko zahteva pisno po pošti ali osebno vsak delovni dan od
11. do 13. ure, na naslovu naročnika Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana (Marta Goričan, soba 110/I.).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 25. 8. 2000.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: dokazilo o plačilu stroškov razpisne dokumentacije in pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz
katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je
davčni zavezanec ali ne oziroma davčna številka).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije v višini 8.000 SIT je potrebno nakazati na ŽR naročnika št. 50101-603-47826
ali vplačati na blagajni na sedežu naročnika
Miklošičeva 24, Ljubljana, v sobi 211, vsak
delovni dan od 11. do 13. ure.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 9. 2000 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507
Ljubljana (vložišče, soba 51).
8.Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 9. 2000 ob 10. uri, na naslovu Miklošičeva 24, v sobi 009, klet.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
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11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti ustrezna dokazila
zahtevana v razpisni dokumentaciji.
13.Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 4. 9. 2000 po
11. uri. Ponudba mora biti veljavna najmanj
do 4. 11. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21.člen ZJN): ponudbe v okviru ene postavke se točkujejo po
naslednjih kriterijih:
– plačilni pogoji: 0–20 točk (ocenjuje se
dolžina ponujenega plačilnega roka),
– cena: 0–65 točk (ocenjuje se končna
cena ponudbe),
– dobavni rok: 0–5 točk (ocenjuje se
dolžina ponujenega dobavnega roka),
– dodatne ugodnosti, ki jih nudi ponudnik: 0–10 točk (ocenjujejo se dodatne
ugodnosti po presoji naročnika). Izbran bo
ponudnik, katerega ponudba bo ocenjena z
največ točkami.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: zainteresirani ponudniki, ki želijo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, lahko naročniku pošljejo zahtevek za
pojasnilo v pisni obliki na naslov Miklošičeva 24, Ljubljana ali na faks št.
01/23-12-182 (Marta Goričan). Ponudniki
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v
roku 22 dni od dneva odpiranja ponudb.
16., 17.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Ob-33592
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,
Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec,
faks: 0602/42-393.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380
Slovenj Gradec.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: strojna oprema za posodobitev računalniškega omrežja v bolnišnici.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
8,600.000 SIT.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
največ 20 dni od dneva podpisa pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, nabavna služba, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj
Gradec.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 22. 8.
2000 do 13. ure, ob predložitvi dokazila o
plačilu razpisne dokumentacije (obvezno navesti tudi davčno številko).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št.: 51840-603-34212.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 5. 9. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, nabavna služba, Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 9. 2000 ob 11. uri v sejni sobi (klet
upravne stavbe) Splošne bolnišnice Slovenj
Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj
Gradec.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ocenjene vrednosti naročila (podrobnosti v razpisni dokumentaciji).
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz razpisne
dokumentacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: en nosilec
posla.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
1) proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
2) ponudnik ima veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti,
3) nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo,
4) poravnani davki in prispevki,
5) finančna boniteta ponudnika,
6) reference z dokazili,
7) zagotavljanje razpisane količine
opreme,
8) plačilni pogoji in fiksnost cen,
9) dobavni rok in tehnični prevzem,
10) prisotnost na trgu,
11) podatki o prodaji računalnikov in
tiskalnikov (število),
12) ustrezna usposobljenost kadra certificirani serviserji (dokazila),
13) garancijski rok,
14) odzivni čas od prijave napake,
15) rok za odpravo napake od prijave
napake,
16) ustrezna tehnična in servisna podpora za razpisano opremo po poteku garancije, najmanj tri leta,
17) ustreznost ponujene opreme
standardom in atestom, ki so obvezni za to
vrsto opreme v RS,
18) sedež servisa ponudnika v oddaljenosti od Splošne bolnišnice Slovenj Gradec največ 80 km,
19) veljavna pogodba s principalom
ali zastopniki o prodaji oziroma distribuciji
ponujene opreme in servisni dejavnosti za
to opremo, tudi v garancijskem roku,
20) zagotovitev kvalitete rezervnih delov po normativih proizvajalca opreme,
21) predložitev garancije za resnost
ponudbe,
22) izjava banke o pridobitvi garancije za dobro izvedbo posla,
23) izjava banke za izdajo garancije
za garancijsko obdobje.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od dneva
javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
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bena cena, dobavni rok, garancijski rok,
odzivni čas, rok za odpravo napake, certificirani serviserji, prisotnost na trgu, reference ter dodatne ugodnosti ponudnika (podrobnosti v razpisni dokumentaciji).
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 15. 9. 2000.
16., 17.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Št. 403-1/00
Ob-33609
1. Naročnik, poštni naslov, številka faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana, št.
faksa: 478-56-82.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Župančičeva 3, Beethovnova 11, Tivolska 50, Cankarjeva 5,
Cankarjeva 18, Slovenska 54, Jesenkova 3
in Trg republike 3.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: naročnik se lahko poteguje le za celotno naročilo.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
66,000.000 SIT oziroma 33,000.000
SIT/leto.
(d)
4. Datum dobave: sukcesivna dobava v
roku 24–ih mesecev od datuma podpisa
pogodbe.
5. Predviden datum zaključka dobave:
24 mesecev od datuma podpisa pogodbe
oziroma do izpolnitve pogodbenih obveznosti v vrednostnem obsegu.
6. (a) Naslov službe od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo: Republika
Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana, soba 122/V, Vesna Zupančič.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 12. 9. 2000, in
sicer vsak dan od 9. do 15. ure. Ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo osebno ob predložitvi pooblastila podjetja za
dvig dokumentacije oziroma lahko pisno zahtevajo, da se jim razpisno dokumentacijo
pošlje po pošti.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do srede, 13. 9. 2000
do 11.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1502
Ljubljana, finančna služba, soba 122/V.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 9. 2000 ob
12. uri na naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Beethovnova 11, 1502
Ljubljana, v sejni sobi v I. nadstropju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, brezpogojno vnovčljivo na prvi poziv, v višini
3,300.000 SIT,
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10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoj financiranja in plačila je najmanj 31 dni od uradnega
prejema fakture.
11., 12.
13. Datum, do katerega smejo ponudniki umakniti ponudbe: po roku, določenem
za oddajo ponudbe, ponudniki ne smejo
umakniti ali spremeniti ponudbe.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kakovost blaga, konkurenčnost cen, plačilni roki
in dobavni roki.
15., 16., 17.
Ministrstvo za finance
Št. 1138
Ob-33622
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Bolnišnica Golnik-KOPA, 4204 Golnik, 064/469-442.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Golnik-KOPA.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: analizator za plinsko analizo in oksimetrijo.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
10,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do
30 dni po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bolnišnica Golnik-KOPA, Golnik 36, 4204 Golnik, javna naročila (R. Potočnik).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 8. 2000
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z gotovino neposredno pred dvigom dokumentacije na
blagajni bolnišnice ali predložiti dokazilo o
virmanskem
nakazilu
na
ŽR
št.
51500-603-34158.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 11. 9. 2000 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Bolnišnica Golnik-KOPA,
Golnik 36, 4204 Golnik, tajništvo uprave,
Ksenija Podržaj, tel. 064/461-122, int.
202.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 9. 2000 ob
12. uri, v sejni sobi na upravi Bolnišnice
Golnik-KOPA, Golnik 36, 4204 Golnik.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svojih
ponudb ne morejo umakniti od 11. 9. 2000
od 12. ure dalje.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-

bena cena (1–5 točk), plačilni pogoji (0–5
točk), garancijska doba (1–3 točke), reference (1–2 točki).
15., 16., 17.
Bolnišnica Golnik-KOPA
Št. 21-19/2000
Ob-33666
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Hydrovod, d.o.o., družba za komunalno dejavnost, Ljubljanska cesta 38, 1330
Kočevje,
tel.
061/851-430,
faks
061/853-182.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: prostori naročnika
(Kočevje, Ljubljanska cesta 38).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava tovornega vozila
(kamiona), skupne mase ca. 15 t, po
varianti, ki bo za naročnika bolj ugodna:
– varianta I.: dobava samo šasije s kabino,
– varianta II.: dobava šasije s kabino in
nadgradnjo (tristranskega prekucnika ter hidravličnega dvigala).
(c) Navedba ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
– varianta I.: ocenjena vrednost
11,000.000 SIT,
– varianta II.: ocenjena vrednost
17,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: november 2000.
5. Predviden datum zaključka dobave:
november 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo – Jožica Lavrač, tel. 061/851-430
(ob dvigu predložiti kopijo nakazila na žiro
račun).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 8. 2000.
(c)Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
naročnika št. 51300-601-10308, z navedbo predmeta naročila.
7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene (ne glede na
vrsto prenosa) najkasneje do 1. 9. 2000 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Hydrovod, d.o.o., Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje, tajništvo (zapečatene kuverte morajo biti jasno označene
kot to predvideva zakon o javnih naročilih).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 9. 2000 ob 8. uri, v tajništvu podjetja
Hydrovod, d.o.o., Ljubljanska cesta 38,
1330 Kočevje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: po razpisni dokumentaciji.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po pogojih ponujenih v
razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba in
ostala razpisna dokumentacija.
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12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti in izpolniti vse dokumente in
obrazce, zahtevane v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudbe morajo
veljati vsaj 60 dni od predvidenega datuma
za odpiranje ponudb. V času pred odpiranjem ponudb velja določilo 28. člena zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot merilo za dodelitev javnega naročila (teža in
način uporabe meril) bo uporabljena:
– ponudbena cena glede na zahtevane
karakteristike predmeta javnega naročila, ki
so razvidne iz razpisne dokumentacije, s
plačilnim rokom min. 30 dni (dostava FCO
Kočevje) (30% delež),
– dobavni rok (10% delež),
– reference v gradbeništvu (obdobje
1997–2000) (30% delež),
– garancijska doba (10% delež),
– organiziranost servisnih storitev, servisna mreža (bližina servisa glede na sedež
naročnika), dobava in dostava rezervnih delov ter stroški vzdrževanja vozila (10% delež),
– boniteta ponudnika (5% delež),
– ostale ugodnosti (plačilni pogoji, možnost kompezacije…) (5% delež).
Za posamezno merilo se za najugodnejšo ponudbo upošteva toliko točk, kolikor je
popolnih ponudb, za vsako naslednjo manj
ugodno ponudbo pa po točko manj. Točke
po posameznem merilu se ponderirajo s
prej navedenimi deleži.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: tel. 061/851-430, faks 061/853-182.
Naročnik lahko v času pred sklenitvijo
pogodbe zavrne vse ponudbe ali prekliče
razpisni postopek brez obveznosti, da prizadete ponudnike obvesti o razlogih za takšno dejanje. Ponudniki v teh primerih nimajo pravice do odškodnine.
Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo
ponudniki utrpeli, ker njihova ponudba ni
bila sprejeta.
Predstavniki ponudnikov morajo pri odpiranju ponudb imeti pisna pooblastila za
zastopanje.
16., 17.
Hydrovod d.o.o., Kočevje
Št. 402-04-47/00
Ob-33669
1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
številka telefaksa 01/478-55-79.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava pisarniškega materiala in papirja za državne organe v Ljubljani.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: da – za
posamezno skupino pisarniškega materiala.
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(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
140,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave: sukcesivno predvidoma od 15. 10. 2000 dalje.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
14. 10. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Mojca Gregorič,
številka telefona 01/478-54-96, številka telefaksa 01/478-55-79.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 14. 8. 2000
do 28. 8. 2000, vsak delovni dan od 10. do
11.30.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 12. 9. 2000 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
glavna pisarna.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 9. 2000 ob 10. uri, v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10%
ocenjene vrednosti naročila z veljavnostjo
do vključno datuma veljavnosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določili posebnih razpisnih pogojev.
11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov blaga, če ji bo dodeljeno javno naročilo: ni zahteve.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika blaga, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik:
– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izvedba javnega naročila,
– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in tehničnih pogojev, ustrezna pooblastila in delovne zmožnosti ter zadostne proste tehnične zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi
pripomočki, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do vključno 11.
12. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. čisti dobiček 10 točk,
2. reference ponudnika do 25 točk,
3. certifikat za sistem kakovosti 5
točk,
4. plačilni rok do 6 točk,
5. dobavni rok za nujna naročila do
10 točk,
6. centralno vodenje naročil in predaj
5 točk,
7. možnost dobave pisarniškega materiala in papirja tudi izven specifikacije 6
točk,

8. druge ugodnosti 3 točke.
Pri vrednotenju po točkah od 1 do 8 se
upošteva vplivnostni faktor 0,4.
9. ponudbena cena.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene
cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne ponudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0,6, tako dobljeni zmnožek pa se pomnoži s številom 100.
Pri določitvi najnižje ponudbene cene se
upoštevajo samo ponudbe, ki niso bile izločene po izločitvenih kriterijih, s tem, da se
ponudbe z neobičajno nizko ceno obravnavajo po določilih četrtega in petega odstavka 39. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97).
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
Najugodnejša ponudba je tista ponudba, ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže
najvišji rezultat.
15. Datum, do katerega bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa: 30. 9.
2000.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Danica Lašič (telefon 01/478-54-50), številka telefaksa 01/478-55-79).
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
Št. 961-24/00-4-113
Ob-33670
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana, faks
061/125-98-23.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za naročilo
blaga brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Centralna služba in
območne službe.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: računalniška oprema, predvidene količine: 2x strežnik, 20x osebni
računalnik, 45x monitor, 50x tiskalnik,
50x tiskalniški strežniki, 2x projektor.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma količine: ne.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
29,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: september–oktober 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
november 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Glinška 12, 1000 Ljubljana, vložišče (klet –
soba 04).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ogled in dvig razpisne dokumentacije je možen do petka,
1. septembra 2000, med 10. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: za dvig razpisne dokumentacije
je potrebno predložiti pooblastilo prevzemnika razpisne dokumentacije in dokazilo o vplačilu 5.000 SIT nepovratnih sredstev na žiro
račun štev. 50106-603-44712 pri Agenciji za
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plačilni promet Ljubljana s pripisom “Razpisna
dokumentacija – NRO ZRSZ 2000”. Razpisno dokumentacijo je mogoče prejeti tudi po
pošti. V takem primeru mora interesent poslati
zgoraj omenjena pisna dokazila s polnim naslovom na faks 061/125-98-23. Na podlagi
tega prejme razpisno dokumentacijo priporočeno po pošti.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. september 2000, do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana, vložišče (klet – soba 04).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. september 2000, ob 10.15, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška
12, Ljubljana, sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora v ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT in z veljavnostjo do
15. oktobra 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik se zavezuje
opravljati plačila v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom podpisal pogodbo o
nakupu računalniške opreme.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve in sposobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 4. septembra 2000,
do začetka javnega odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba: Andrej Logar, tel.
01/251-58-34, faks 01/251-54-59. Vprašanja v zvezi s tem javnim razpisom naročnik sprejema do 25. avgusta 2000 v pisni
obliki na faks 01/251-54-59. Odgovore bo
naročnik poslal po faksu vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije do 29. avgusta 2000.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera ni
bila objavljena.
17.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-33682
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.
3. (a) Kraj dobave: Mestna občina Ljubljana, Center za informatiko, Streliška 14,
Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti (za obširnejše opise priložiti
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poseben list): nakup računalnikov, prenosnih računalnikov, delovnih postaj,
datotečnih strežnikov, laserskih tiskalnikov, naprav za neprekinjeno napajanje, tiskalnikov in črtalnikov, monitorjev.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: da, po
sklopih:
sklop A1 – osebni računalniki,
sklop A2 – osebni računalniki,
sklop B – prenosni računalniki,
sklop C – delovne postaje,
sklop D – datotečni strežniki,
sklop E – laserski tiskalniki,
sklop F – tiskalniki in črtalniki,
sklop G – monitorji,
sklop H – naprave za neprekinjeno napajanje.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
76,650.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
sklop A1 – osebni računalniki –
19,500.000 SIT,
sklop A2 – osebni računalniki –
19,500.000 SIT,
sklop B – prenosni računalniki –
7,800.000 SIT,
sklop C – delovne postaje – 3,000.000
SIT,
sklop D – datotečni strežniki –
8,500.000 SIT,
sklop E – laserski tiskalniki 6,850.000
SIT,
sklop F – tiskalniki in črtalniki –
2,500.000 SIT,
sklop G – monitorji – 3,000.000 SIT,
sklop H – naprave za neprekinjeno napajanje – 5,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: v
razpisni dokumentaciji.
5. Predvideni datum zaključka dobave: v
razpisni dokumentaciji.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Dalmatinova 1, Alenka Mihelčič.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 8. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, ŽR št.
50100-630-810108,
sklic
na
št.
121-10205 – s pripisom ponovni JR – nakup računalnikov.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. 9. 2000 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Dalmatinova 1, Alenka Mihelčič.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Dalmatinova 1, Ljubljana, 5. 9.
2000 ob 9. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: v razpisni dokumentaciji.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5. 9. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 30. 6. 2000, v Uradnem listu RS, št. 59/00.
Mestna občina Ljubljana
Ob-33683
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Urad Predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva17, Ljubljana, 178-13-01,
faks 061/178-13-05.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta storitve in količina blaga, ki ga
je potrebno dobaviti:
A) dobava novega osebnega vozila s
prostornino motorja od 4000 cm3 do
4500 cm3 ob odkupu enega rabljenega
osebnega vozila,
B) dobava novega osebnega vozila
prostornine motorja 1390 cm3.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki se lahko potegujejo za naročila po
posameznih točkah, vendar pri točki 1. samo za celotni sklop – dobava novega vozila
in odkup rabljenega vozila.
(č) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
A) novo vozilo: 12,200.000 SIT,
rabljeno vozilo 2,856.000 SIT,
B) 2,700.000 SIT.
4. Datum dobave: 30. 10. 2000, velja
tudi za odkup rabljenega osebnega vozila.
5.
6. (a)Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Urad
Predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana, tel. 061/178-13-01, faks
061/178-13-50, od 9. do 11. ure.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 31. 8. 2000
do 12. ure.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
oddati v zaprti ovojnici z nazivom ponudnika po pošti do 10. 9. 2000 do 24. ure.
Ovojnica mora biti jasno označena z napisom »Ne odpiraj – Javni razpis – ponudba
pod točko A), oziroma točko B)« ter številko objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Urad Predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana.
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8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 9. 2000 ob
9. uri, v sobi 123, Urad Predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti ponudbene
cene za dobavo novih osebnih vozil, do
vključno datuma veljavnosti ponudbe to je
do dobave osebnih vozil.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z navodilom o izvrševanju proračuna RS in skladno z določili splošnih in
posebnih razpisnih pogojev.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali
zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti, kar dokazujejo z registracijo in
odločbo,
– finančna sposobnost.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je
določen za odpiranje ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– usposobljenost in sposobnost ponudnika za realizacijo razpisa – do 20 točk;
– garancijski pogoji – do 10 točk;
– konkurenčnost cen – do 70 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: podatke v zvezi z izdelavo ponudbe
lahko ponudniki dobijo na Uradu Predsednika Republike Slovenije Martin Cerkvenik, namestnik generalnega sekretarja, tel.
178-1301.
16., 17.
Urad Predsednika Republike Slovenije
Št. 407-0081/2000
Ob-33684
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana, telefaks 061/13-12-327, (Oddelek
za investicije).
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za naročilo
blaga brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Višja gostinska šola
Bled – Astoria.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila je
zamenjava in priklop tehnološke opreme kuhinje ter obrtniško instalacijska
dela vezana na to opremo.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo zahtevanega blaga, za
katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje samo za celotna razpisna dela.
(d) Ocenjena vrednost naročila:
37,000.000 SIT.
4. Datum pričetka dobave, če je predvideno: v 5 dneh po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
dokončanje vgradnje opreme 25. 10. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: I.RA
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Inženiring Radovljica,Gorenjska cesta 26,
tel. 04/537-37-00, faks 064/715-498.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: v 15 dneh po objavi, vsak delovnik od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.000 SIT, kot negotovinsko plačilo na ž. r. 51540-601-11945, pred
dvigom razpisne dokumentacije.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do11. 9. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: I.RA Inženiring Radovljica,
Gorenjska cesta 26, 4240 Radovljica.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 12. 9. 2000 ob 13. uri, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Trubarjeva 3/V, velika sejna soba, 1000 Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v višini 10% ocenjene vrednosti, z veljavnostjo
do izročitve bančne garancije za dobro izvedbo del.
10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
na podlagi situacij, v 60 dneh od uradnega
prejema potrjene situacije.
11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba bo sklenjena
za razpisano celoto.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnikov storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna ali fizična oseba, ki ima ustrezno
registracijo za izvedbo vseh razpisanih del
(dobava, vgradnja, priklop in pripadajoča
obrtniško instalalacijska dela).
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po oddaji ponudbe v razpisanem roku ponudniki ne morejo več umakniti ponudbe.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 50%,
– kvaliteta nudene opreme 15%,
– reference ponudnika, podizvajalcev in
kadrov 20%,
– finančna usposobljenost 7%,
– garancija na kakovost izvršenih del 5%,
– zagotavljanje servisiranja opreme 3%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na
I.RI Inženiring Radovljica, Gorenjska cesta
26,
tel.
04/537-37-00,
faks
064/715-498, Ana Čeh, na osnovi pisnih
vprašanj oziroma vprašanj po telefaksu, ki
prispejo v 15 dneh po objavi. Pisni odgovori bodo posredovani vsem, ki so dvignili
razpisno dokumentacijo.
Ogled objekta bo možen po predhodnem dogovoru in ga bo vodila Ana Čeh.
16., 17.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 31/2000
Ob-33716
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o. Maribor, Nasipna c. 64, 2000 Maribor, faks
02/33-27-661.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: dobava fco. Snaga
javno podjetje, d.o.o., Nasipna 64, 2000
Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga:
a) nabava in dobava šasij po okvirni
specifikaciji:
1. šasija ca. 18 ton/4x4 2 kosa,
2. šasija min. 25 ton/6x4 1 kos,
3. šasija min. 25 ton/6x4 1 kos;
b) nabava in dobava nadgradenj po
okvirni specifikaciji:
1. smetarska nadgradnja za 18
ton/4x4 2 kosa,
2. navlečni prekucnik z dvigalom za
min. 25 ton/6x4 1 kos,
3. navlečni prekucnik za min. 25
ton/6x4 1 kos.
Natančnejša specifikacija je podana v
razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: možnost delnih dobav: vsaka šasija in vsaka
nadgradnja je ločena ponudba (v tehničnem delu) in se lahko odda posebej.
(d) Ocenjena vrednost naročila:
a) ocenjena vrednost naročila za šasije:
1. šasija ca. 18 ton/4x4, 2kosa 26
mio SIT,
2. šasija min. 25 ton/6x4,1 kos 16
mio SIT,
3. šasija min. 25 ton/6x4, 1 kos 16
mio SIT;
b) ocenjena vrednost naročila za šasije:
1. smetarska nadgradnja za šasijo 18
ton/4x4, 2 kosa 32 mio SIT,
2. navlečni prekucnik z dvigalom za
šasijo min. 25 ton/6x4, 10 mio SIT,
3. navlečni prekucnik za šasijo min.
25 ton/6x4, 4 mio SIT.
4. Predviden datum (prve) dobave: predviden datum šasij: november 2000; predviden datum nadgradenj: februar, marec
2001.
5. Predviden datum končne dobave: marec 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dobiti na naslovu: Snaga javno podjetje, d.o.o., Maribor, Nasipna 64, 2000 Maribor – v tajništvu
podjetja.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati do tri dni pred
iztekom roka za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 5.000 SIT v gotovini na
blagajni podjetja ali z nakazilom na žiro račun 51800-601-18972 z oznako “RD-šasije 1999-1”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
oddati do 4. 9. 2000 do 15. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Snaga, d.o.o., Maribor,
Nasipna 64, 2000 Maribor – tajništvo direktorja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 9. 2000 ob 12. uri, na sedežu
naročnika.
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9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: znesek finančnega zavarovanja:
5% razpisane vrednosti; vrsta finančnega
zavarovanja: garancija slovenske banke; trajanje finančnega zavarovanja: enako veljavnosti ponudbe; znesek finančnega zavarovanja: 10% pogodbene vrednosti; vrsta finančnega zavarovanja: garancija slovenske
banke; trajanje finančnega zavarovanja: za
čas trajanja garancije.
Ponudnik mora podati izjavo, da bo ob
sklenitvi pogodbe to garancijo zagotovil.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila je minimalno
60 dni od podpisa prevzemnega zapisnika.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi
ponudniki bo sklenjena kupoprodajna pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– za pravne osebe izpisek registra z opisom dejavnosti, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev, za samostojne podjetnike pa
priglasitev pri davčnem uradu,
– bonitetne obrazce (BON1 in BON2),
ki niso starejši od 3 mesecev, za samostojne podjetnike potrjena davčna napoved za
zadnje davčno obdobje.
Ostale zahteve so podane v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudbo je možno umakniti 2 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– izpolnjevanje tehničnih zahtev in usklajenost z obstoječim strojnim parkom 30,
– servis 20,
– reference 15,
– cena 10,
– garancija 10,
– plačilni pogoji 5,
– dobavni rok 5,
– druge ugodnosti 5.
Vsako merilo bo na podlagi ugodnosti za
naročnika in primerjavi med ponudbami ocenjeno z oceno od 0 do 10, pri čemer se
lahko ocene tudi ponavljajo, v kolikor je ponujeni element med različnimi ponudniki
enakovreden. Kot končna ocena velja zmnožek uteži z oceno ter seštevek vseh zmnožkov posameznega ponudnika.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: podrobnejše informacije lahko ponudniki dobijo na naslovu naročnika ali po tel.
02/33-25-615, med 8. in 10. uro, pri Branku Kosiju.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bilo objave
o nameri.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: razpis se objavlja prvič.
JP Snaga, d.o.o., Maribor
Ob-33718
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
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ljana, telefaks 061/13-12-327, (Oddelek
za investicije) in Univerza v Ljubljani, Pravna
fakulteta, Kongresni trg 12, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
naročilo blaga brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Kapiteljska 1, Kopitarjeva 2 in Poljanski nasip 2, vse v Ljubljani.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila je
dobava in vgradnja premične opreme:
1. pisarniške omare,
2. pisalne mize,
3. stoli,
4. ostalo pohištvo.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo zahtevanega blaga,
za katere dele oziroma skupine: ponudnik
se lahko poteguje za dobavo, vgradnjo in
priklop posameznega sklopa opreme.
Nudene dobave in storitve za posamezno skupino izdelkov morajo biti celovite!
(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost naročila je 130 mio SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: posredovanje podatkov o opremi v 5 dneh po
podpisu pogodbe, začetek dobave in vgradnje opreme v treh dneh po pravnomočnosti
sklepa o izboru.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
dokončanje v 45 dneh po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
LIZ-inženiring, d.d., Ljubljana, Vurnikova 2,
soba V/511.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: v 9 dneh po objavi, vsak delovnik od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT za vse segmente naročila, kot negotovinsko plačilo na ž. r.
50105-601-11966, LIZ-inženiring, d.d.,
Ljubljana, Vurnikova 2, pred dvigom razpisne dokumentacije.
Projektno tehnična dokumentacija je na
vpogled na LIZ-inženiring, d.d., Ljubljana,
Vurnikova 2, Ljubljana.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 15. 9. 2000 do
8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: LIZ-inženiring, d.d., Ljubljana, Vurnikova 2, soba V/511.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 15. 9. 2000 ob 9. uri, v prostorih dekanata Pravne fakultete v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v višini 10% ocenjene vrednosti, z veljavnostjo
do izročitve bančne garancije za dobro izvedbo del.
10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik s soinvestitorjem. Način plačevanje in roki so določeni z razpisno dokumentacijo.
11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-

ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec z
možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih
navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnikov storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna ali fizična oseba, ki ima ustrezno
registracijo za izvedbo vseh razpisanih del
(dobava, vgradnja in priklop celotne opreme).
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po oddaji ponudbe v razpisanem roku ponudniki ne morejo več umakniti ponudbe.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 50%,
– kvaliteta ponujene opreme in reference ponudnika, podizvajalcev in kadrov 30%,
– finančna usposobljenost 5%,
– rok izvedbe 5%,
– garancija na kakovost izvršenih del
10%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na LIZ-inženiring, d.d., Ljubljana, Vurnikova 2, Ljubljana, Janez Sitar ali Janez Jereb, vsak dan
od 7.30 do 9. ure, od dneva objave razpisa
do vključno 20 dni po objavi na naslovu:
LIZ-inženiring, d.d., Ljubljana, Vurnikova 2,
Ljubljana, tel. 061/133-62-52, faks
061/319-245.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, ali navedba, če je bila objava: predhodni razpis je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000, Ob-30029.
17.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 1004-1
Ob-33732
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel.
01/589 73 00, telefaks 01/589 73 47.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3.člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za blago.
3. (a) Kraj dobave: zdravstveni zavodi v
Republiki Sloveniji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: medicinska oprema.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje za dobavo celotne količine blaga ali samo dela zahtevane
količine blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
765,000.000 SIT (vključen DDV).
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: so določeni v razpisni dokumentaciji.
4. Datum dobave, če je predvideno: postopne dobave.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. december 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106/VIII, soba 1,
tel. 01/589 73 00.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 25. 8. 2000 vsak
delavnik od 9. do 14. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT plača ponudnik z virmanom na žiro račun št. 50101-603-402300 pri APP Ljubljana s pripisom »Javni razpis za dobavo
opreme« ali pri blagajni zavoda. Znesek plačila razpisne dokumentacije vključuje 19%
DDV.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 11. 9. 2000 do
15. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, 1000 Ljubljana, Dunajska 106/VIII, soba 1, pisno v zaprti ovojnici s pripisom »Ponudba za dobavo opreme – ne odpiraj!« z navedbo številke objave
javnega razpisa.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 9. 2000 ob 11. uri, Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana,
Dunajska 106/VII, sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5 % ponudbene vrednosti z
veljavnostjo do 26. 10. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: so določeni v razpisni
dokumentaciji.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so določene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 11. 9. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– ponujena cena – 40 %,
– plačilni pogoji – 10 %,
– posebni pogoji – 40 %,
– dobavni rok – 5 %,
– reference – 5 %.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo posredoval pojasnila o
izvedbi naročila po telefonu 01/589-73-00
(Vida Trunk) od 21. 8. do 1. 9. 2000,
odgovore na vsebinska vprašanja pa le pisno na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovani po pošti ali faksu do 25. 8.
2000.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je objavljena: namera o javnem
naročilu blaga v vrednosti nad 150 mio SIT
je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 24
dne 17. 3. 2000 (št. 10004, Ob-23171).
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 1004
Ob-33736
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, telefon
01/589 73 00, telefaks: 01/589 73 47.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3.člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za blago.
3. (a) Kraj dobave: zdravstveni zavodi,
farmacevtske družbe v Republiki Sloveniji
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
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– zdravila,
– medicinski pripomočki.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje za dobavo celotne količine blaga ali samo dela zahtevane
količine blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
635,000.000 SIT (vključen DDV).
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: so določeni v razpisni dokumentaciji.
4. Datum dobave, če je predvideno: postopne dobave.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. december 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, 1000 Ljubljana, Dunajska 106/VIII, soba 1, tel. 01/589 73 00.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 25. 8. 2000 vsak
delavnik od 9. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT plača ponudnik z virmanom na žiro račun št. 50101-603-402300 pri APP Ljubljana s pripisom »Javni razpis za dobavo
zdravil« ali pri blagajni zavoda. Znesek plačila razpisne dokumentacije vključuje 19%
DDV.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 11. 9. 2000 do
11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, 1000 Ljubljana, Dunajska 106/VIII, soba 1, pisno v zaprti ovojnici s pripisom »Ponudba za dobavo zdravil
– Ne odpiraj!« z navedbo številke objave
javnega razpisa.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 9. 2000 ob 12. uri, Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana,
Dunajska 106/VII, sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti z
veljavnostjo do 26. 10. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: so določeni v razpisni
dokumentaciji.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so določene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 11. 9. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– ponujena cena – 60 %,
– plačilni pogoji – 20 %,
– reference – 10 %.
– posebne ugodnosti – 5 %,
– dobavni rok – 5 %.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo posredoval pojasnila o
izvedbi naročila po telefonu 01/589-73-00

(Vida Trunk) od 21. 8. do 1. 9. 2000,
odgovore na vsebinska vprašanja pa le pisno na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovani po pošti ali faksu do 25. 8.
2000.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je objavljena: namera o javnem
naročilu blaga v vrednosti nad 150 mio SIT
je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 24
dne 17. 3. 2000 (št. 10004, Ob-23171).
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 6761-2
Ob-33738
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, telefon 01/589 73 00, telefaks:
01/589 73 47.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3.člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za blago.
3. (a) Kraj dobave: rezervoarji v Republiki Sloveniji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: do 10.000.000 l EL kurilnega olja.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se ne more potegovati za dobavo
samo dela zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena vrednost naročila: 450 mio
SIT (brez trošarine in DDV).
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: postopne dobave.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. november 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, 1000 Ljubljana, Dunajska 106/VIII, soba 1, tel. 01/589 73 00.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 25. 8. 2000 vsak
delavnik od 9. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 20.000
SIT plača ponudnik z virmanom na žiro račun št. 50101-603-402300 pri APP Ljubljana s pripisom »Javni razpis za nakup kurilnega olja« ali pri blagajni zavoda. Znesek
plačila razpisne dokumentacije vključuje
19% DDV.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 11. 9. 2000 do
15. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, 1000 Ljubljana, Dunajska 106/VIII, soba 1, pisno v zaprti ovojnici s pripisom »ponudba za kurilno olje –
Ne odpiraj!« z navedbo številke objave javnega razpisa.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 9. 2000 ob 9. uri, Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana,
Dunajska 106/VII, sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% od
ponujene vrednosti z veljavnostjo do 26. 10.
2000.
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10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
bo oddano samo enemu dobavitelju pod
pogoji določenimi v razpisni dokumentaciji.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 11. 9. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila (teža, in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– ponujena cena – 60 %,
– plačilni pogoji – 20 %,
– dobavni rok – 10 %,
– reference – 10 %.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: po telefonu (01) 589 73 00 vsak delavnik od 21. 8. do 1. 9. 2000 od 12. do
14. ure.
16. Datum predhodne objave in namere
o naročilu, če je bila objavljena: namera o
javnem naročilu blaga v vrednosti nad 150
mio SIT je bila objavljena v Uradnem listu
RS št. 108 dne 27. 12. 1999 (št. 6761,
Ob-17704).
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS št.
44 z dne 26. 5. 2000 pod št. Ob-28249).
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 612-4/00-153
Ob-33744
1. Naročnik, poštni naslov, telefaks: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, Kočevje, tel. 061/851-130, 061/852-613, faks:
061/855-531.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: prostori nove knjižnice Kočevje, Trg zbora odposlancev 24.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža opreme nove knjižnice.
(c) Navedba ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
26,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: september 2000.
5. Predviden datum zaključka dobave:
oktober 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Kočevje, vložišče – Vesna Horvat, tel.
061/852-613 (ob dvigu predložiti kopijo
nakazila na žiro račun).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 8. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
naročnika št. 51300-630-10077, z navedbo predmeta naročila.
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7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene (ne glede na
vrsto prenosa) najkasneje do 1. 9. 2000 do
12. ure
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, vložišče, (zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene kot to predvideva zakon o javnih naročilih z navedbo: Oprema knjižnice).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 9. 2000 ob 11. uri v sejni sobi Občine
Kočevje, Ljubljanska cesta 26, Kočevje, I.
nadstropje desno.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: menica v višini 10% od razpisane
vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po pogojih ponujenih v
razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba in
ostala razpisna dokumentacija.
12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudniki morajo za priznanje
sposobnosti predložiti in izpolniti vse dokumente in obrazce, zahtevane v razpisni
dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudbe morajo
veljati vsaj 60 dni od predvidenega datuma
za odpiranje ponudb. V času pred odpiranjem ponudb velja določilo 28. člena zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): Kot
merilo za dodelitev javnega naročila (teža in
način uporabe meril): uporabljena bodo:
– ponudbena cena (dostava FCO Kočevje): (90% delež),
– dobavni rok: (10% delež).
Za posamezno merilo se za najugodnejšo ponudbo upošteva toliko točk, kolikor je
popolnih ponudb, za vsako naslednjo manj
ugodno ponudbo pa po točko manj. Točke
po posameznem merilu se ponderirajo s
prej navedenimi deleži.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: tel. 061/852-613, faks 061/855-531.
Naročnik lahko v času pred sklenitvijo
pogodbe zavrne vse ponudbe ali prekliče
razpisni postopek brez obveznosti, da prizadete ponudnike obvesti o razlogih za takšno dejanje. Ponudniki v teh primerih nimajo pravice do odškodnine.
Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo
ponudniki utrpeli, ker njihova ponudba ni
bila sprejeta.
Predstavniki ponudnikov morajo pri odpiranju ponudb imeti pisna pooblastila za
zastopanje.
16., 17.
Občina Kočevje

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa
gradbenih del brez omejitev
Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Popravek
Št. 59
Ob-33673
V javnem razpisu za izvedbo izgradnje
primarnega vodovoda v Občini Podlehnik,
Občini Žetale, Občini Videm, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 66-67 z dne 28. 7.
2000, Ob-32806, se 4.(a) točka popravi in
se pravilno glasi:
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: razpis se
nanaša na izbiro najugodnejšega izvajalca za izvedbo izgradnje primarnega vodovoda veja »C«, veja »D« in veja »E«.
Ocenjena vrednost del je 100,000.000
SIT.
Dela se oddajo v celoti.
Občina Podlehnik
Št. 276/2000
Ob-33539
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za zdravstveno varstvo Novo
mesto, Mej vrti 5, 8000 Novo mesto, telefaks: 068/212-25, telefon 068/321-424.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalcev brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: poslovni objekt, Muzejska ulica 5 v Novem mestu.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
– obnova strehe;
– toplotna izolacija kolenčnega zidu,
poševnega dela strehe in ravnega dela
stropa nad podstrešjem z oblogami;
– strelovod.
Ocenjena
vrednost
celote
je
14,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: dela se oddajajo v celoti.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: izdelava projektov ni vključena.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
ne bodo upoštevane (razpisana dela se bodo izvedla izključno po popisu del, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije).
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
predvidoma v začetku oktobra 2000, čas
izvedbe del je tri tedne po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
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vod za zdravstveno varstvo Novo mesto, Mej
vrti 5, 8000 Novo mesto, tajništvo.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 14. 8. 2000
do 28. 8. 2000, vsak delovni dan od 8. do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, žiro račun:
52100-603-30388, APP Novo mesto, z navedbo “za javni razpis”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: najkasneje do 4. 9.
2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, Mej vrti 5, 8000 Novo
mesto, tajništvo. Zaprte ovojnice morajo biti
opremljene: z naslovom naročnika, z napisom “Ne odpiraj – za javni razpis” in z navedbo javnega razpisa, na katerega se ponudba nanaša. Na hrbtni strani mora biti
označeno ime in popoln naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 9. 2000 ob 11. uri, Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, Mej vrti 5.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
niso zahtevana.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: naročilo
v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Plačilo se bo izvedlo v skladu s pogodbo, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: z gradbeno pogodbo bo naročilo prevzel glavni izvajalec z možnostjo
sodelovanja podizvajalcev za posamezne vrste del, ki jih mora navesti v ponudbi.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna dokumentacija.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 4. 9. 2000
od 10. ure dalje.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena 65%;
– plačilni pogoji 30%;
– reference 5%.
Uporaba meril je podrobneje določena v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: možen ogled.
17., 18.
Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto
Št. 344-04-5/00
Ob-33550
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Ljutomer, Vrazova ul. 1, 9240
Ljutomer, faks 02/581-16-10.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: naselje Pristava.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: moder-
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nizacija lokalne ceste L-223070 Pristava–Cven.
Ocenjena vrednost del je 12,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: nesprejemljivost variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje v ponujenem roku izvajalca.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Ljutomer, Oddelek za GJS, varstvo
okolja in urejanje prostora, Vrazova ul. 1,
9240 Ljutomer.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 25. 8. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: predložiti potrdilo o nakazilu 10.000 SIT na ŽR Občine Ljutomer, št.
51930-630-76197.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 31. 8. 2000
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ljutomer, Vrazova
ul. 1, 9240 Ljutomer, v zapečateni kuverti z
oznako “Ponudba – Ne odpiraj – Cesta Pristava–Cven” in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 8. 2000 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Ljutomer, Vrazova ul. 1, Ljutomer, III. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% vrednosti javnega razpisa.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpisana dela oddal enemu izvajalcu.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
za priznanje sposobnosti mora ponudnik
predložiti dokumentacijo, navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka javnega odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Ljutomer, pri Andreji Torič, tel.
02/584-90-44.
17., 18.
Občina Ljutomer
Ob-33579
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za pokojninsko in invalidsko

zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ul. 15,
1518 Ljubljana, faks 320-373.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila s
predhodno izvedenim javnim razpisom za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: poslovna stavba
ZPIZ Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska 15.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: demontaža starih ter dobava, montaža in zagon novih hladilnih central v poslovni
stavbi ZPIZ Slovenije, ocenjena vrednost
celotnega naročila je 19,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: od 15. 11.
2000 do 15. 2. 2001.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska 15,
Tehnično vzdrževalna služba, Kralj Franc.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 17. 8. 2000,
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT, z virmanom ali s
položnico na žiro račun ZPIZ Slovenije, št.
50100-603-404903, z navedbo polnega
naslova in št. javnega razpisa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 5. 9. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ul. 15, 1518 Ljubljana, vložišče.
Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo
je potrebno predložiti v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – javni razpis!”, z navedbo
številke Uradnega lista RS in številke objave
javnega razpisa. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 9. 2000 ob 13. uri, na naslovu: Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska 15, v mali
sejni sobi v VIII. nadstropju.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija, brezpogojna in plačljiva
na prvi poziv v višini 10% vrednosti javnega
razpisa, veljavna do 27. 10. 2000.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik se zaveže račune plačati v roku in
pogojih, ki so določeni v pogodbi.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 4. 9. 2000 po
12. uri.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
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– cena 50%,
– izpolnjevanje vseh meril, navedenih v
razpisni dokumentaciji 5%,
– garancijski pogoji 15%,
– kvaliteta in obseg ponudbe 5%,
– dobavni rok in rok izvedbe 15%,
– komercialni popusti 10%.
16., 17., 18.
ZPIZ Slovenije
Ob-33580
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ul. 15,
1518 Ljubljana, faks 320-373.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila s
predhodno izvedenim javnim razpisom za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: poslovna stavba
ZPIZ Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska 15.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba splošne in varnostne razsvetljave hodnikov in stopnišč v poslovni stavbi ZPIZ
Slovenije, ocenjena vrednost celotnega naročila je 11,500.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: od 20. 9.
2000 do 20. 11. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska 15,
Tehnično vzdrževalna služba, Kralj Franc.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 17. 8. 2000,
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT, z virmanom ali s
položnico na žiro račun ZPIZ Slovenije, št.
50100-603-404903, z navedbo polnega
naslova in št. javnega razpisa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 5. 9. 2000 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ul. 15, 1518 Ljubljana, vložišče.
Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo
je potrebno predložiti v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – javni razpis!”, z navedbo
številke Uradnega lista RS in številke objave
javnega razpisa. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 9. 2000 ob 9. uri, na naslovu: Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska 15, v mali
sejni sobi v VIII. nadstropju.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija, brezpogojna in plačljiva
na prvi poziv v višini 10% vrednosti javnega
razpisa, veljavna do 27. 10. 2000.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik se zaveže račune plačati v roku in
pogojih, ki so določeni v pogodbi.
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12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 4. 9. 2000 po
12. uri.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena 50%,
– izpolnjevanje vseh meril, navedenih v
razpisni dokumentaciji 5%,
– garancijski pogoji 15%,
– kvaliteta in obseg ponudbe 5%,
– dobavni rok in rok izvedbe 15%,
– komercialni popusti 10%.
16., 17., 18.
ZPIZ Slovenije
Št. 663/00
Ob-33591
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno komunalno podjetje Žalec,
d.o.o., Ul. Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
tel. 063/715-225, faks 063/715-049,
kontaktna oseba Cveto Hercog, inž. grad.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Žalec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija kanalizacije v Žalcu.
Ocenjena vrednost investicije znaša
11,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: takoj po podpisu pogodbe, rok dokončanja november
2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Ul.
Nade Cilenšek 5, Žalec – tajništvo pri Zvonki Cimerman.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti do 23. 8. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob predložitvi potrdila APP
RS o plačilu materialnih stroškov na žiro
račun št. 50750-601-19709 – Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., s pripisom:
Razpis – Rekonstrukcija kanalizacije v Žalcu, ali ob plačilu na blagajni podjetja v višini
15.000 SIT.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
28. 8. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje
Žalec, d.o.o., Ul. Nade Cilenšek 5, Žalec,
tel. 063/15-225, faks 063/715-049 - tajništvo.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ponudba – rekonstrukcija kanalizacije v Žalcu – Ne odpiraj” in

številko objave v Uradnem listu RS, ter oznako ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 8. 2000 ob
12. uri na naslovu Občina Žalec, Oddelek
za okolje, prostor in komunalne zadeve, Ul.
Savinjske čete 5, Žalec v sejni sobi.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 550.000
SIT, kar je 5% od ocenjene vrednosti. Trajanje garancije je 40 dni po sprejetju sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glavni pogoji glede financiranja in plačila so
detajlno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpisana dela pod posamezno točko oddal enemu izvajalcu.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik za dokončanje pogojev je opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb 29. 8. 2000 do 12. ure.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, izhodišča pa bodo ponujena cena, reference, usposobljenost ponudnika,
rok izdelave in ostale ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: najnižja ponudbena cena še ne predstavlja najugodnejše ponudbe.
Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva, ali odstopiti od podpisa pogodbe, pridržuje pa si tudi pravico, da dela ne odda
nobenemu ponudniku. V nobenem primeru
ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
17., 18.
Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.
Ob-33601
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine Maribor, Slomškov trg 6, 2000
Maribor,
tel.
02/228-480,
faks
02/25-22-122.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: lokacija Jezera (Murska Sobota).
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: ročna
zemeljska dela pri zaščitnih arheoloških izkopavanjih na odseku avtoceste
Vučja vas–Beltinci, najdišče Jezera.
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Ocenjena vrednost vseh del je
21,304.520 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: dela se oddajo kot celota.
(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
takoj po sklenitvi pogodbe, dokončanje del
31. 12. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor, Slomškov trg 6, Maribor, tel.
02/228-480.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8 dni po tej objavi,
vsak delovni dan od 8. do 10. ure v tajništvu
ob predložitvi pooblastila.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
1. 9. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine Maribor, Slomškov trg
6, 2000 Maribor.
Zapečatene kuverte morajo biti označene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba”, s
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in z navedbo predmeta naročila, in
sicer: “Javni razpis za izvedbo ročnih zemeljskih del pri arheološko zaščitnih izkopavanjih na odseku avtoceste Vučja vas–
Beltinci, najdišče jezera”.
Na kuverti mora biti označen naslov pošiljatelja ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 1. 9. 2000 ob 10. uri v
prostorih ZVNKD, Slomškov trg 6, Maribor.
10., 11.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti k ponudbi dokumentacijo in dokazila zahtevana z zakonom o javnih naročilih.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po roku, določenem
za odpiranje ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): dosedanje kvalitete izvajalca pri podobnih delih.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ZVNKD Maribor, tel. 02/228-480.
17., 18.
Zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine Maribor
Št. 352-13-24/2000-0801-12 Ob-33613
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, za katero vodi investicijo Komunalna direkcija, Odsek za gospodarske javne službe Maribor, kontaktna oseba je Alenka Juratič, Slovenska 40, Maribor, tel. 220 14
15, faks 226-551, soba 106/I.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Mestna občina Maribor MČ Pobrežje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: kanalizacije vključno z ureditvijo cest in izvedbo hišnih priključkov ter gradbena dela
za sanacijo vodovoda v MČ Pobrežje po
ulicah: Hrvatska, Finžgarjeva, Ipavčeva,
Belokrajnska: ca. 40 mio SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek 1.
oktober 2000; dokončanje v 60. delovnih
dneh.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunalna direkcija, Slovenska 40, Maribor
soba 106/I.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, sreda
in petek od 8. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT z virmanom ali
položnico
na
ŽR
št.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti”. Obvezno pripisati za
kateri razpis plačujete.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. september 2000
do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Slovenska 40, Maribor, soba 210/II.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. septembra 2000 ob 8. uri; Komunalna
direkcija, Slovenska 40, Maribor, sejna soba 210/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od orientacijske vrednosti javnega naročila. Trajanje garancije 40 dni po sprejetju
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
Uradni list RS, št. 1/98.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravni status ponudnika, d.o.o., d.d., s.p.,
Finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik bodo
navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference pri podobnih delih 40 točk,
– ponudbena cena 40 točk,
– kvaliteta predhodno izvedenih del 20
točk.
16., 17., 18.
Mestna občina Maribor

Št. 2.0.-4511/00
Ob-33617
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska 11, Ljubljana, faks
061/29-14-822.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Kresnice.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradbena dela.
Ocenjena vrednost del: 29,500.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: dela se oddajo v
celoti.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: ne
vključuje izdelave projektov.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden čas
izvedbe razpisanih del od 1. 10. 2000 do
1. 11. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d., Sekcija za vzdrževanje prog Ljubljana, Masarykova 15, Ljubljana, tajništvo, soba 15/I, tel. 29 13 350.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 16. 8. 2000
do 18. 8. 2000 med 8. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki proti plačilu 30.000
SIT z virmanom na žiro račun št.
50100-601-14744 ali na glavni blagajni v
Ljubljani, Kolodvorska ul. 11 (soba 115/I),
kjer dobijo tudi potrdilo o vplačilu. Na virmanu mora biti naveden točen naslov vplačnika, žiro račun vplačnika, davčna številka
vplačnika in namen javnega razpisa (objekt
oziroma delo) in št. objave v Uradnem listu
RS. Podatke potrebujemo zato, da se vplačniku kasneje izstavi račun.
Ob dvigu razpisne dokumentacije mora
ponudnik pri naročniku izpolniti obrazec za
izdajo računa v skladu s 34. in 35. členom
zakona o davku na dodano vrednost in 63.
členom pravilnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 8. 9. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Sekcija za vzdrževanje prog Ljubljana, Masarykova 15, 1001 Ljubljana, tajništvo, soba 15/I, tel. 29 13 350.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za javni razpis za gradbena dela – obvozne
ceste in propusti za ukinitev treh nivojskih
križanj – Kresnice”.
Na hrbtni strani mora biti polni naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 9. 2000 ob 10.
uri na Masarykovi 15, sejna soba številka 7/I.
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10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe mora biti
predložena bančna garancija v višini 10%
ocenjene razpisane vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
proračunska sredstva, plačilo v 60 dneh po
mesečnih situacijah.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: samostojni izvajalec v sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v ponudbi ali v skupnem nastopu z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo in
opremo,
– imajo stalno zaposleno ali pogodbeno
angažirano delovno silo v skladu z določili
zakona o graditvi objektov,
– imajo pravočasno poravnane svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
– izpolnjujejo ostale zahteve iz razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudb mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila:
– nižja ponudbena cena: 60%,
– reference splošne: 10%,
– reference na SŽ, d.d.: 20%,
– krajši rok dokončanja: 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled potrebnih del, ki so predmet razpisa bo organiziran 24. 8. 2000 ob predhodni najavi pri Jerneju Kukovici na tel. 29
12 426, zbor na železniški postaji Kresnice.
17., 18.
Slovenske železnice, d.d.
Ob-33638
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, faks 064/373-107.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Jezerska cesta v
Kranju.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija Jezerske ceste v Kranju, v dolžini 1.500 m.
Ocenjena vrednost del je 280,000.000
SIT (brez upoštevanja DDV 19%).
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
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(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek del:
15. 10. 2000, konec del: 15. 8. 2001.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Domplan, d.d., Bleiweisova 14, Kranj.
Razpisna dokumentacija bo na voljo v
tajništvu družbe, v sobi št. 20, kont. oseba
je France Vilfan, tel. 064/2068-780 in
041/667-286.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: v roku 8 dni od te
objave.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 30.000 SIT je potrbno plačati na žiro račun Mestne občine
Kranj, št. 51500-630-50113 s pripisom
“razpisna dokumentacija za Jezersko cesto
v Kranju”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 9. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, soba 215, kontaktna oseba je ga. Smolej.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 9. 2000, Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, soba 9, ob 10. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti bančno garancijo v vrednosti 3% ocenjene vrednosti del.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z vzorcem pogodbe iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudbe kot posamezni izvajalec lahko predložijo vse pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so registrirani
za opravljanje razpisane dejavnosti. V primeru, da se predloži ponudba s strani več
izvajalcev (ponudnikov) skupaj, je potrebno
jasno opredeliti, kdo je glavni izvajalec, ki
bo podpisnik pogodbe in kdo so njegovi
podizvajalci.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce, zahtevane k razpisni dokumentaciji (poglavje 7).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od dneva
odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 45%,
– reference 30%,
– garancijski roki 15%,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje predstavnik naročnika Dušan Jerala na tel.
041/647 432 ali 064/20 68 789 vsak dan
od 8. do 9. ure.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 19/2000 z dne 3. 3.
2000.
18.
Mestna občina Kranj
Št. 512/2834-729
Ob-33618
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, Maribor, faks 062/30 05
685.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Dravske elektrarne
Maribor, HE Vuzenica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: sanacija iztočnih platojev na agregatih HE
Vuzenica.
Ocenjena vrednost celote razpisanih
gradbenih del znaša 18,000.000 SIT. Dela
se bodo oddala v celoti. Delne ponudbe
niso možne.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
takoj od dneva veljavnosti pogodbe. Zaključek del bo predvidoma novembra 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dravske elektrarne Maribor, Obrežna 170,
Maribor, soba 005, tel. 062/30 05 388.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 16. 8. 2000
do 21. 8. 2000 med 8. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
51800-601-28970. Na nakazilu o vplačilu
mora biti navedena davčna številka firme, ki
dviguje razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 1. 9. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna 170, Maribor, vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 9. 2000 ob 10. uri, Dravske elektrarne
Maribor, Obrežna 170, Maribor.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe: 10%
ponudbene vrednosti, veljavnost 90 dni.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do objave najugodnejšega ponudnika.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena ponudbe 60%,
– reference za tovrstna dela 30%,
– garancija 10%.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije je možno dobiti pri
Dušanu Rajhu, tel. 062/30 05 170 ali po
faksu 062/30 05 655 in Radu Bališu, tel.
062/30 05 237 ali po faksu 062/30 05
201. Predviden je ogled objekta 23. 8.
2000 ob 12. uri na HE Vuzenica. Vašo udeležbo nam predhodno najavite na prej navedene telefone ali fakse do 21. 8. 2000.
17., 18.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
Št. 512/1374-717
Ob-33616
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, Maribor, faks 062/30 05 685.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Dravske elektrarne
Maribor, HE Vuzenica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: ureditev platoja in sanacija reg krovne konstrukcije mostu na HE Vuzenica.
Ocenjena vrednost celote razpisanih
gradbenih del znaša 28,000.000 SIT. Dela
se bodo oddala v celoti. Delne ponudbe
niso možne.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela se bodo
začela predvidoma septembra 2000 in končala predvidoma novembra 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dravske elektrarne Maribor, Obrežna 170,
Maribor, soba 005, tel. 062/30 05 388.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 16. 8. 2000
do 21. 8. 2000 med 8. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
51800-601-28970. Na nakazilu o vplačilu
mora biti navedena davčna številka firme, ki
dviguje razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 1. 9. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna 170, Maribor, vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 9. 2000 ob 12. uri, Dravske elektrarne
Maribor, Obrežna 170, Maribor.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe; 10%
ponudbene vrednosti; veljavnost 90 dni.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeni v razpisni dokumentaciji.
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12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do objave najugodnejšega ponudnika.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena ponudbe 60%,
– reference za tovrstna dela 30%,
– garancija 10%.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije je možno dobiti pri
Dušanu Rajhu, tel. 062/30 05 170 ali po
faksu 062/30 05 655 in Radu Bališu, tel.
062/30 05 237, ali po faksu 062/30 05
201. Predviden je ogled objekta 23. 8. 200
ob 10. uri na HE Vuzenica. Vašo udeležbo
nam predhodno najavite na prej navedene
telefone ali fakse do 21. 8. 2000.
17., 18.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
Št. 777-10/00
Ob-33598
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, 898-38-35.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Občina Litija.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
I. rekonstrukcija in asfaltiranje lokalne ceste LC 263750 Klanec–Seliše od
km 0,550 do km 0,988 in na pododsekih Strmca I, II in III v skupni dolžini
1.352 km; ocenjena vrednost celote:
15,800.000 SIT;
II. preplastitev LC 208090 Grbin–
Gradiške Laze, od km 0.00 do km
1.695;
ocenjena
vrednost
celote:
10,000.000 SIT;
III. preplastitev LC 208240 Litija–
Šmartno, na odseku Frtica–pokopališče–Zdravstveni dom, od km 0.0 do km
0.540;
ocenjena
vrednost
celote:
10,000.000 SIT;
IV. asfalterska dela na dostopni cesti
do gasilskega doma v Gabrovki, od km
0.0 do km 0.120; ocenjena vrednost celote: 1,000.000 SIT;
V. asfalterska dela na javni poti JP
708340 Vodenik–Ravne, od km 0.0 do
km 1.540; ocenjena vrednost celote:
12,500.000 SIT;
VI. asfalterska dela na javni poti JP
709590 Štrus–Koracije (Lokar), od km
0.0 do km 0.760; ocenjena vrednost celote: 5,500.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov

ali za vse skupaj: ponudniki se lahko potegujejo za posamezni predmet razpisa od I.
do VI. ali za vseh šest sklopov skupaj; dela
se bodo za predmete razpisa pod V. in VI.
izvajala fazno glede na razpoložljiva finančna sredstva do leta 2010, v letu 2000
izvedba 1. faz pri obeh javnih poteh:
V. 600.000 SIT,
VI. 2,000.000 SIT.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: september
2000, november 2000, dokončanje ostalih
faz za predmeta razpisa pod točko 4. V. in
4. VI. pa do konca leta 2010.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, na Oddelku za gospodarsko infrastrukturo, Gvido
Bokal, univ. dipl. inž. gradbeništva.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine v višini 5.000
SIT na ŽR št. 50150-630-810316 – proračun Občine Litija – javni razpis za ceste.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 9. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Litija, Jerebova 14,
1270 Litija, soba 44.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 9. 2000 ob 10. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od ocenjene vrednosti naročila; trajanje: do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbo z naročnikom in mu ne izroči
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje 40 dni po
sklepu o izbiri najugodnejše ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba, sklenjena za
čas od podpisa pogodbe do realizacije del,
za izvedbo posamezne faze del se bo podpisal dodatek k osnovni pogodbi.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 6. 9. 2000 po
9. uri.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena z vključenim davkom na dodano
vrednost 40%, reference 35%, garancijski
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rok 15%, rok izvedbe posamezne faze 10%.
Vsako merilo se na podlagi ugodnosti za
naročnika in primerjavi med ponudbami oceni z oceno od 0 do 10, pri čemer se lahko
ocene tudi ponavljajo, kolikor je ponudbeni
element med različnimi ponudniki enakovreden. Končno oceno predstavlja zmnožek uteži z oceno ter seštevek vseh zmnožkov posameznega ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja jih Gvido Bokal, univ. dipl. inž.
gradbeništva., tel. 01/898-12-11.
17., 18.
Občina Litija
Št. 344-04/01/2000
Ob-33615
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Braslovče, Braslovče 22,
3314 Braslovče, tel. 063/709-001, faks.
063/709-001.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Občina Braslovče,
naselje Rakovlje, cesta L 8208 Rakovlje –
Gomilsko.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: obnovitvena dela na cesti v dolžini 390 m.
Ocenjena vrednost predvidenih del je
21,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: ni predvideno po sklopih.
(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projektov:
projektna dokumentacija je izdelana.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso predvidene.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali časa izvedbe: oktober 2000
do oktober 2001.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago še deseti dan po
objavi razpisa v delovnem času naročnika.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije s projektno dokumentacijo znaša
10.000 SIT. Znesek se nakaže na ŽR št.
50750-630-10290, za razpisno dokumentacijo – obnovitvena dela na cesti.
Ponudnik mora obvezno navesti svojo
davčno številko.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 9. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Braslovče, Braslovče
22, 3314 Braslovče. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: »Ne odpiraj – ponudba za javni razpis«, z navedbo
predmeta javnega razpisa. Na hrbtni strani
mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 9. 2000 ob 9. uri v sejni sobi Občine
Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
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10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo v okviru ponudbene dokumentacije predložiti za zavarovanje resnosti ponudbe veljavno bančno garancijo v višini 5% od ponudbene vrednosti, katere veljavnost je 40 dni od dneva izbire najugodnejše ponudbe. Naročnik bo bančno
garancijo vnovčil v primeru, če izbrani izvajalec ne podpiše pogodbe o izvajanju oziroma če ponudnik umakne ponudbo po dovoljenem roku. Ponudnikom, ki ne bodo izbrani, se dokument zavarovanja vrne takoj po
pravnomočni veljavnosti javnega razpisa, izbranemu ponudniku pa ob podpisu pogodbe o izvajanju.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje plačila v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna RS, ostalo v razpisni
dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo priložiti k ponudbi: registracijo podjetja, odločbo Upravne enote, poročilo o finančnem stanju ponudnika za zadnje leto (BON 1, BON 2 oziroma BON 3),
dokazilo, da proti ponudniku ni uveden stečajni postopek, dodatne zahteve, določene
v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 9. 2000 po
12. uri.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena (60%), reference (20%), garancijski rok za izvedena dela in vgrajene materiale (15%), rok dokončanja del (5%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314
Braslovče, tel. 063/709-300, kontaktna
oseba je Milan Šoštarič.
17., 18.
Občina Braslovče
Ob-33651
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.,
Koroška 37 b, 3320 Velenje, št. telefaksa
03/896-11-27, tel. 03/896-11-00.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Velenje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: primarni dovod do TPP 022 in rekonstrukcija
toplotnih postaj na Foitovi 8,6 in 10 v
Velenju.
Ocenjena vrednost del: 35,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden rok
pričetka del je 15. september 2000.

Naročnik pričakuje, da bodo dela zaključena do 30. oktobra 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Služba za
investicijski inženiring, Koroška cesta 37b,
3320 Velenje, Nataša Ribizel Šket.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 25. avgusta 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 12.000 SIT + 19% DDV – virmansko nakazilo na žiro račun št.
52800-601-46145 – sklic na št. 161.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. september 2000 do
9. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Služba za investicijski inženiring, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, prejemnica: Nataša Ribizel Šket.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. september 2000 ob 11.30, v sejni sobi
Komunalnega podjetja Velenje, Koroška c.
37 b, Velenje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija, ki se bo glasila na 10%
ponudbene vrednosti – veljavna najmanj 65
dni po izteku razpisnega roka.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 45%,
– plačilni pogoji 15%,
– garancijska doba 10%,
– potrjene reference od investitorjev za
izvajanje razpisanih del 15%,
– rok izvedbe 10%,
– kakovost terminskega plana 5%,
(kriteriji so razvidni v razpisni dokumentaciji št. R- 10/00-T, avgust 2000).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v zvezi z razpisom: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Služba za investicijski
inženiring, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, Nataša Ribizel Šket.
17., 18.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.
Št. 404-08-259/2000
Ob-33655
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: državna skladišča
Roje Ljubljana in skladišča Grgar Nova Gorica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in de-
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lov, ki se bodo oddajali posamično: izbira
izvajalca brez omejitev za izvedbo instalacijskih del: (MORS/BO-41/2000) –
“Tehnično varovanje skladišč v Rojah
Ljubljana in skladišča Grgar Nova Gorica”.
Predvidena vrednost del je 18,000.000
SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: javno naročilo ni deljivo po
sklopih.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik mora obvezno ponuditi predloženo varianto iz razpisne dokumentacije.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
predviden oktobra 2000 in dokončanje prva polovica decembra 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MORS, Urad za obrambne zadeve, Služba
za gradbene zadeve, Kardeljeva ploščad
21, 1000 Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo dne 22.
8. 2000 v času od 10. do 13. ure, s predhodnim virmanskim vplačilom 10.000 SIT
na ŽR MORS: 50100-637-55216.
Zastopniki ponudnikov, pred dvigom razpisne dokumentacije, morajo obvezno predati naročniku pooblastilo o zastopanju ponudnika in original izvoda virmana, kot dokaz o vplačilu zahtevanih 10.000 SIT za
kritje stroškov izdelave razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno virmansko vplačati 10.000 SIT
na ŽR MORS 50100-637-55216.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba predložiti najkasneje do dne 11. 9. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je treba predložiti
na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana v sprejemno
pisarno
–
vložišče,
tel.
061/171-23-89, faks 061/131-81-64.
Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj
– Ponudba MORS/BO-41/2000” v levem
spodnjem vogalu in ”komisija s področja
J/N gradbenih storitev” v spodnjem desnem
vogalu ovojnice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 9. 2000
ob 10. uri, na naslovu: MORS, SGZ, Kardeljeva ploščad 21 v sejni sobi št. 327/III.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti pisno izjavo, da bo v primeru, če bo izbran sklenil
pogodbo z naročnikom.
Naročnik bo zavrnil vsako ponudbo, če
ni priložena ustrezna pisna izjava.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
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čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glede financiranja ni pogojev. Plačilo izvedenih del bo izvedeno po končanju del.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: če ponudnik nastopa v
ponudbi s podizvajalci, mora z le-temi skleniti pogodbo o skupnem nastopanju pri tem
javnem naročilu. Omenjeni dokumenti so
sestavni del ponudbe.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnikom bo priznana sposobnost v kolikor imajo izkušnje in tehnične sposobnosti
za izvedbo tovrstnih del:
– izpolnjevati morajo zakonske pogoje
za izvedbo javnega naročila,
– drugi pogoji, določeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po izteku roka za
predajo ponudb, to je po 12. uri, dne 12. 9.
2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: merila, kriteriji in način
ocenjevanja ponudb so navedeni v razpisni
dokumentaciji. Merila za izbiro so ponudbena cena (90%), rok izvedbe del (10%). Izločilni kriteriji so: neizpoljneni in nepotrjeni
dokumenti iz razpisne dokumentacije, plačilna sposobnost ponudnika in izkazane nekrite izgube iz poslovanja.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne informacije o JN na naslovu: MORS, SGZ, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana, pri kontaktni osebi Milanu Lampretu; telefon
061/171-26-01, od 29. 8. 2000 do 1. 9.
2000, od 8. do 9. ure, oziroma po predhodnem telefonskem dogovoru.
Ogled lokacij 29. in 30. 8. 2000.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere o naročilu ni objavljena.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-305/2000
Ob-33656
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Izobraževalni center
za zaščito in reševanje (ICZR) Ig na lokaciji
Ig pri Ljubljani.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izbira
izvajalca brez omejitev za izvedbo gradbeno-obrtniških
vzdrževalnih
del:
MORS/BO-53/2000 – Vzdrževalna dela
na obstoječem poligonu (št. tablice:12919) ICZR Ig.
Predvidena vrednost del je 20,000.000
SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: javno naročilo predvideva
ponudbo za vse skupaj.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik mora obvezno ponuditi predloženo varianto iz razpisne dokumentacije.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe je
25 koledarskih dni. Predviden čas dokončanja del je prva polovica meseca decembra 2000.
7.(a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MORS, Urad za obrambne zadeve, Služba
za gradbene zadeve, Kardeljeva ploščad
21, 1000 Ljubljana, v pisarni 308/III.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo dne 16. in
17. 8. 2000 v času od 9. do 13. ure, s
predhodnim virmanskim vplačilom 20.000
SIT
na
žiro
račun
MORS,
št.
50100-637-55216.
Zastopniki ponudnikov, pred dvigom razpisne dokumentacije, morajo obvezno predati naročniku pooblastilo o zastopanju ponudnika in original izvoda virmana, kot dokaz o vplačilu zahtevanih 20.000 SIT za
kritje stroškov izdelave razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za kritje stroškov izdelave
razpisne dokumentacije je potrebno virmansko vplačati 20.000 SIT na žiro račun
MORS št. 50100-637-55216.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba predložiti najkasneje do dne 11. 9. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je treba predložiti
na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana v vložišče MORS, tel. 061/171-23-89, faks
061/131-81-64.
Na sprednjem delu ovitka, v zgornjem
levem kotu, mora biti označba naročnika –
velike tiskane črke, v sredini navedba javnega razpisa z označbo “Ne odpiraj, Ponudba
za javno naročilo MORS/BO-53/2000,
Vzdrževalna dela na obstoječem poligonu
ICZR Ig na lokaciji Ig pri Ljubljani” oziroma
vse mora biti pripravljeno skladno z navodili
iz razpisne dokumentacije.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 9. 2000
ob 10. uri, na naslovu: MORS, Služba za
gradbene zadeve, Kardeljeva ploščad 21, v
sejni sobi št. 327/III.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti pisno izjavo, da bo v primeru, če bo izbran sklenil
pogodbo z naročnikom.
Naročnik bo zavrnil vsako ponudbo, če
ni priložena ustrezna pisna izjava.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
obračun in plačilo izvedenih del bosta izvedena po dokončanju del in prevzemu del s
strani naročnika.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
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ljeno javno naročilo: če ponudnik nastopa v
ponudbi s podizvajalci, mora z le-temi skleniti pogodbo o skupnem nastopanju pri tem
javnem naročilu. Omenjeni dokumenti so
sestavni del ponudbe.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
Ponudnikom bo priznana sposobnost v
kolikor imajo izkušnje in tehnične sposobnosti za izvedbo tovrstnih del:
– izpolnjevati morajo zakonske pogoje
za izvedbo javnega naročila,
– drugi pogoji, ki so določeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po izteku roka za
predajo ponudb, to je dne 11. 9. 2000 po
12. uri.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: merila, kriteriji in način
ocenjevanja ponudb so navedeni v razpisni
dokumentaciji. Ocenjevalni kriteriji so: ponudbena cena (80%) in rok izvedbe del (20%).
Izločilni kriteriji so: neizpolnjeni in nepotrjeni
dokumenti iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vpogled v projekte št. 401/99 in št.
426/99 bo možen na lokaciji MORS, Služba za gradbene zadeve, Kardeljeva ploščad 21, v sejni sobi št. 327/III, od 16. 8.
2000 do 23. 8. 2000, po predhodnem telefonskem
dogovoru
(telefon
061/171-28-61).
Ogled lokacije ICZR Ig na Igu pri Ljubljani bo potekal dne 18. 8. 2000 ob 9. uri, v
spremstvu predstavnikov naročnika.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere o naročilu ni objavljena.
Ministrstvo za obrambo
Št. 62/2000
Ob-33675
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg
10, 3230 Šentjur, faks: 063/743-446.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Občina Šentjur pri
Celju, Jazbine v KS Dramlje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: izgradnja
vodovodnega omrežja Dramlje-Jazbine II.
faza, etapa “A”, v ocenjeni vrednosti
35,000.000 SIT za celotna razpisana dela.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik lahko odda
dela kot celoto ali posamezne sklope v skladu z določili razpisne dokumentacije.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
september 2000, zaključek del: 31. oktober 2000.
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7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Šentjur pri Celju; Mestni trg 10, Šentjur, kontaktna oseba: Anica Jazbinšek, soba št. 57, III. nadstr., telefon št.
03/747-13-87, telefaks št. 03/743-446.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 8. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: vsi, ki so predložili ponudbe po razpisu objavljenem v Ur. listu RS št.
36-37, dne 5. 5. 2000, nove razpisne dokumentacije ne plačajo, vsi ostali, ki bodo
dvignili razpisno dokumentacijo plačajo stroške v znesku 10.000 SIT, z virmanom na
račun št. 50770-637-56047, Občinska
uprava Občine Šentjur pri Celju.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 9. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šentjur pri Celju,
Mestni trg 10, 3230 Šentjur, ali oddati v
vložišče občine II. nadstropje soba št. 37.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 9. 2000 ob 11. uri na Občini Šentjur pri
Celju, Mestni trg 10, soba št. 48, II. nadstr.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% od ocenjene
vrednosti del. Veljavnost 30 dni po pravnomočnem sklepu o izbiri najugodnejše ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo plačal z razpisom oddana dela
po mesečnih situacijah v skladu z razpisnimi pogoji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko angažira podizvajalce pod pogoji iz razpisne dokumentacije ali pa bo dela oddal posameznim
izvajalcem po posameznih sklopih del.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati finančno-poslovne in tehnične sposobnosti v
skladu z razpisno dokumentacijo in odredbo o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po preteku roka določenega za oddajo ponudb. V primeru da
ponudnik umakne ponudbo po tem roku,
naročnik vnovči bančno garancijo za resnost
ponudbe.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, rok izvedbe, garancija in ostala
merila, kot so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vsak delovni dan od 7. do 9. ure, po
prehodnem dogovoru, pri Mariji Rataj, telefon 03/747-13-26 ali Anici Jazbinšek, telefon 03/747-13-87.
17., 18.
Občina Šentjur pri Celju

Št. 41405-4/2000
Ob-33676
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Miklavž na Dravskem polju,
Nad Izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem
polju,
faks
062/696-08-28,
tel.
062/696-08-20.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za gradbena dela.
3. Kraj izvedbe del: naselje Miklavž na
Dravskem polju.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja sekundarne ulične kanalizacije tretja etapa III. faze, vrednost 39 mio SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: javno naročilo predvideva izvedbo vseh del v enem sklopu.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: izgradnja sekundarne kanalizacije in vzpostavitev prejšnjega stanja na ulicah.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variantnih ponudb.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek predvidoma v septembru 2000 oziroma takoj po
podpisu pogodbe, dokončanje predvidoma
v l. 2001.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri
6, 2204 Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava.
Ponudniki morajo obvezno predati naročniku izvod virmana oziroma položnice,
kot dokazilo o plačilu vplačanih stroškov izdelave razpisne dokumentacije.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dvajset dni od dneva objave razpisa, vsak delovni dan, od 8.
do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT virmansko ali s
položnico na ŽR, št. 51800-630-26107, s
pripisom “RD”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30 koledarskih dni, šteto naslednji dan od dneva objave v Ur. l.
RS, do 12. ure. Če se ta rok izteče na
nedelovni dan (sobota, nedelja ali praznik),
se prenese na prvi delovni dan.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava (tajništvo), Nad
izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju.
Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj,
ponudba za kanalizacijo - tretja etapa III.
faze”. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30 dni, šteto naslednjega od dneva objave
v Ur. l. RS, ob 12. uri, v prostorih Občine
Miklavž na Dravskem polju. Če se ta rok
izteče na nedelovni dan (sobota, nedelja ali
praznik), se prenese na prvi delovni dan.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
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ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe, brezpogojno
vplačljivo na prvi poziv, v višini 10% od razpisane vrednosti del, kot jamstvo, da bo v
primeru, če bo izbran, sklenil pogodbo z
naročnikom. Veljavnost garancije določa
razpisna dokumentacija.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
najmanj 60 dni po potrjenih mesečnih situacijah v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: če ponudnik nastopa s
podizvajalci, mora imeti s temi sklenjeno
pogodbo o skupnem nastopanju pri tem javnem naročilu. Ti dokumenti morajo biti sestavni del ponudbe.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo priložiti ustrezna dokazila
in izjave o izpolnjevanju pogojev iz te točke
v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po izteku roka za
predajo ponudb naročniku ponudniki več
ne morejo umakniti ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, usposobljenost oziroma sposobnost ponudnika, rok dokončanja del. Teža
in način uporabe meril je določen v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik se ne obvezuje, da bo sprejel
najnižjo ali katerokoli ponudbo. Kontaktne
osebe: Ana Juvan, univ. dipl. inž. gradb. ali
Francka Pegan, dipl. upr. org.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni
bilo objave.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen: prva objava tega javnega naročila.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Št. 1044-1/00
Ob-33660
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana, faks 05/734-63-370.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika za gradbeno obrtniška
dela na objektu muzej v kobilarni Lipica.
3. Kraj izvedbe del: dela se izvajajo v
stari depandansi - muzej v kobilarni Lipica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: prenova obsega ureditev tlakov, kanalizacije, razvodov elektroinštalacij, injeciranje zidu,
grobe in fine omete, montažo stropa.
Ocenjena vrednost del je 20 mio SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden pričetek del je v prvi polovici septembra 2000,
zaključek pa konec novembra 2000.
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7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija - popis del in razpisni
pogoji so na razpolago na upravi Kobilarne
Lipica (tajništvo - Klub hotel), kjer lahko dobite tudi potrebne informacije. Ponudniki si
lahko ob dvigu dokumentacije ogledajo objekt, kjer se bodo izvajala gradbeno-obrtniška dela.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: med 8. in 12. uro
do vključno 24. 8. 2000 osebno po predhodni najavi, plačilo dokumentacije je 5.000
SIT na žiro račun št. 51420-603-32751.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok za oddajo ponudb
je 1. 9. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: tajništvu Kobilarne Lipica
oziroma po pošti na naslov: Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 1. 9. 2000 ob 13. uri
na upravi v Klub hotelu Lipica.
Ponudbe morajo biti zapečatene z oznako “Ne odpiraj - ponudba - gradbeno obrtniška dela muzej”.
10., 11., 12., 13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– naslov ponudnika z dokazilom o registraciji in z odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje dejavnosti,
– referenčna lista z navedbo opravljenih
tovrstnih del,
– cenenost ponudbe na žigosanih popisih del,
– opcija ponudbe,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– garancijski rok,
– kompletnost ponudbe,
– priložena pogodba za izvedbo del,
– kakovost ponujenih obrtniških del v
skladu z obstoječimi in zahtevanimi detajli in
zahtevanimi vzorci materialov iz ponudbe,
– ponujene strokovne rešitve.
Podrobnejši razpisni pogoji za izbiro izvajalca so sestavni del razpisne dokumetnacije.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je tudi
najugodnejši. Investitor si pridržuje pravico
spremeniti obseg del glede na planirana
sredstva.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedena dela se bodo izvajala po sklenjeni in podpisani pogodbi.
17., 18.
Kobilarna Lipica
Št. 011-04-8/00
Ob-33689
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta Žlebič–Kočevje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: izdelava zapornega sloja na cesti G1 106, odsek 263 Žlebič–Kočevje.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
30,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno izvesti v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5,000.000 SIT ponudniki lahko
poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 9. 2000 do 10.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 – vložišče, soba št. 21/I. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj! Ponudba za izdelavo zapornega sloja na cesti G2 106, odsek 263 Žlebič–
Kočevje.” – M. T. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 9. 2000
ob 11. uri, na naslovu: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila presega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00) in
na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
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14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste – Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana;
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/00
Ob-33690
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta G1-10 Kozina–Kastelec in R2-404 Il.Bistrica–Pivka.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: izdelava zapornega sloja na področju CP Koper.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
29,800.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno
izvesti v roku 25 dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 8. 2000 do 10.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 – vložišče, soba št. 21/I. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj! Ponudba za izdelavo zapornega sloja na področju CP Koper.” – P. R. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 31. 8. 2000
od 11. uri, na naslovu: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.
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10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila presega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: javno naročilo v
celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00) in na
njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktov.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste – Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana;
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/00
Ob-33691
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta R1-226 odsek Poljana–Ravne.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: semaforizacija križišča Peko v
kraju Prevalje, R1-226 odsek 1255 Poljana–Ravne.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
15,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno izvesti do 30. 11. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 8. 2000 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 – vložišče, soba št. 21/I. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj! Ponudba za semaforizacijo križišča
Peko v kraju Prevalje, R1-226 odsek 1255
Poljana – Ravne.” – Z. P. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 31. 8. 2000
ob 9. uri, na naslovu: Republika Slovenija –
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila presega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti (delno sofinancer Občina Prevalje) financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik
bo plačal opravljena dela v rokih plačil,
navedenih v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur.l.RS, št.
9/00) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: Ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
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– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste – Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana;
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/00
Ob-33692
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta R2-430 Slovenska Bistrica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: ukrepi za odpravo črne točke na
R2-430/odsek 275 Slovenska Bistrica
(pred priključkom za AC).
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
23,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno izvesti do 30. 11. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 8. 2000 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 – vložišče, soba št. 21/I. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj! Ponudba za ukrepe za odpravo črne točke na R2-430/odsek 275 Slovenska
Bistrica.” – M. D. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 31. 8. 2000
ob 10. uri, na naslovu: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila presega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
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ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: javno naročilo v
celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00) in na
njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste – Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana;
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/00
Ob-33693
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: ceste Trate–Gornja
Radgona.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: ureditev ceste R2-438/1307
skozi Apače.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
180,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno izvesti do 31. 7. 2001.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontak-

tna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 9. 2000 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 – vložišče,
soba št. 21/I. Zapečatene kuverte morajo biti
jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za ureditev ceste R2-438/1307 skozi
Apače.” – D. P. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 9. 2000
ob 10. uri, na naslovu: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila presega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti (delno sofinancer Občina Gornja
Radgona) financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo plačal opravljena dela v rokih plačil,
navedenih v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste – Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,
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– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/00
Ob-33694
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta Radmirje–Mozirje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: obnova ceste R1-225/1248 Mozirje–
Radmirje, km 8.959–9.502 Prihova.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
112,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno izvesti do 30. 6. 2001.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 9. 2000 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 – vložišče, soba št. 21/I. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj! Ponudba za obnovo ceste
R1-225/1248
Mozirje–Radmirje,
km
8.959 – 9.502 Prihova.” – J. M. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 9. 2000
ob 9. uri, na naslovu: Republika Slovenija –
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila presega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: javno naročilo v
celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
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denih v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00) in na
njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste – Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana;
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/00
Ob-33695
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta Srednji Dolič
in most čez Polenico.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: obnovitvena dela na mostu čez
Tolstovršanko v Srednjem Doliču na cesti R2-431, odsek 1350, km 2310.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
65,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno izvesti do 31. 5. 2001.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.

50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 9. 2000 do 12.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 – vložišče, soba št. 21/I. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj! Ponudba za obnovitvena dela na
mostu čez Tolstovršanko v Srednjem Doliču
na cesti R2-431, odsek 1350, km 2310.”
– B. T. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 9. 2000
ob 13. uri, na naslovu: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila presega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: javno naročilo v
celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00) in na
njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste – Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana;
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/00
Ob-33710
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
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3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks 136-97-46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Krtina – Šentjakob.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: Blagovica – Šentjakob, pododsek 7/2 Lukovica – Šentjakob; I. etapa Krtina – Šentjakob od km 3,600 do km 11,660;
Prometna oprema.
Ocenjena
vrednost
celote
je
533,000.000 SIT.
Ocenjena vrednost za sklop I je
25,000.000 SIT.
Ocenjena vrednost za sklop II je
25,000.000 SIT.
Ocenjena vrednost za sklop III je
400,000.000 SIT.
Ocenjena vrednost za sklop IV je
83,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v sklopih in sicer:
Sklop I – pokončna oprema ceste
Sklop II – označbe na vozišču
Sklop III – oprema za zavarovanje pro
meta
Sklop IV – oprema za vodenje prometa
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok dokončanja del je 6 mesecev po podpisu pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 103/I,
kontaktna oseba je Oto Rubinič, dipl. inž., tel.
01/47-88-331, faks 01/47-88-332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 11. 8. 2000 do 12. 9.
2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 50.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50106-601-291863.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
12. 9. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom »Ne odpiraj – Ponudba
za Blagovica – Šentjakob, pododsek 7/2
Lukovica – Šentjakob; I. etapa Krtina – Šentjakob od km 3,600 do km 11,660; Prometna oprema.« Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12.9.2000
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ob 11. uri na naslovu: Družba za državne
ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, sejna
soba št. 312/III.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 15,990.000 SIT, oziroma če
ponuja po posameznih sklopih v vrednosti
3% od orientacijske vrednosti posameznih
sklopov in veljavnostjo 121 dni od datuma
odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo se financira iz lastnih sredstev Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS
d.d in kredita Evropske investicijske banke
(EIB). Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnjih 5 let, kadrovska sestava in opremljenost in ostala dokazila v skladu z razpisnimi pogoji.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Aljoša
Brus, univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne ceste d.o.o., Ljubljana, nadzor Šentvid pri Lukovici, tel. 735-573, faks
735-526.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
namera o javnem naročilu je bila objavljena
dne 3. 10. 1997 Ur. list RS, št. 61/97.
18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/00
Ob-33696
1. Employer, address, fax no.: Motorway Company in the Republic of Slovenia –
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje.
Branch Office Ljubljana, Einspielerjeva 6,
fax 136-97-46.
2. Method of selecting the most favourable bidder (Article 3 – ZJN (Public Procurement Act)): Public tender for selecting
the contractor without limitations.
3. Location of the execution of works:
Motorway section Blagovica – Šentjakob.
4. (a) Type and extent of required construction works, and the estimated value of
the total works and value of the works which
will be awarded individually: Motorway

Blagovica – Šentjakob, sub-section 7/2
Lukovica – Šentjakob; stage 1 of Krtina
– Šentjakob from km 3,600 to km
11,660; Traffic Furniture.
The estimated value of the total works is
SIT 533,000,000.00.
The estimated value of Works under Item
I. is SIT 25,000,000.00.
The estimated value of Works under Item
II. is SIT 25,000,000.00.
The estimated value of Works under Item
III. is SIT 400,000,000.00.
The estimated value of Works under Item
I.V. is SIT 83,000,000.00.
(b) If it has been planned that individual
parts or groups of the works of the tender
are to be awarded separately, the extent of
the groups and the possibilities for bidding
for a single group, several groups or the
total works:
The Works are awarded either as a whole
or by the following Groups:
Group 1 Vertical traffic signs
Group 2 Road markings
Group 3 Traffic protection outfitting
Group 4 Traffic guidance outfitting
(c)
5. (a) Wherever necessary, the acceptability or non-acceptability of versions: versions are not acceptable.
(b)
6. Data on the planned beginning and
completion of the works or the duration of
the works: The final completion period for
the Works is 6 months counted from the
day the Contract is signed.
7. (a) Complete address of the service
from which the tender documentation may
be requested: Bidders may obtain the tender documentation at this address: Družba
za državne ceste d.o.o. (DDC), Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, room no. 103/I; the contact person is Oto Rubinič, BSc Eng., tel.
01/47-88-331, fax 01/47-88-332.
(b) Final date for requesting the tender
documentation: The tender documentation
will be available from 11th August 2000 to
12th September 2000.
(c) The amount and manner of payment
for the tender documentation: The bidders
can obtain the tender documentation for
the selection of the contractor without limitations at the address below, after paying
the non-refundable amount of SIT
50.000,00 (including VAT), or the equivalent amount in any convertible currency. The
payments must be made through a bank
transfer to the bank giro account no.:
50106-601-291863 for payment in SIT,
and to the bank giro account no.: 51774/7
for payment in a foreign currency, at Nova
Ljubljanska Banka d.d., Ljubljana, on behalf
of the Public Roads Company (Družba za
državne ceste, d.o.o.) with the note “for
tender documentation”.
If requested by the bidder, the documents will be promptly dispatched by courier (DHL etc.), however, at bidders’ expense,
but no liability is taken from us for loss or
late delivery.
Only the bidders purchasing the tender
documentation will be eligible to participate
in the tender procedure.
8. (a) final date and hour for submitting
the bid: Only those bids handed in by 10
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a.m. on 12th September 2000 at the latest
will be accepted.
(b) Complete address at which the bids
must be handed in: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče (mail
room), room 105/I.
Sealed envelopes must be clearly labelled “Do not open – Bid For for the construction of the Blagovica – Šentjakob motorway, sub-section 7/2 Lukovica – Šentjakob; stage 1 Krtina – Šentjakob from km
3,600 to km 11,660; traffic furniture.” The
sender’s address must be written on the
back of the envelope.
9. Date, hour and location of opening
the bids: Public opening of the bids will
take place on 12th September 2000 at 11th
a.m. at this address: Družba za državne
ceste d.o.o. (Public Roads Company),
Tržaška 19a, Ljubljana, in conference room
no. 312 on the third floor.
10. The amount, type and validity of acceptable bid bonds, if required in this procedure: A Bid Security Guarantee of up to
SIT 15,990,000.00 must be enclosed with
the Bids, unless the Bidder is bidding for
individual groups in which case up to 3% of
the approximate value of the individual
groups must be enclosed, and must have a
term of validity of 121 days after the date
set for opening the bids.
11. The main conditions concerning the
financing and payment, and/or quoting of
relevant provisions from other documents
concerning payments: The order shall be
financed from the funds of the Motorway
Company in the Republic of Slovenia, DARS
d.d. and the loan awarded by the European
Investment Bank (EIB).
The method of payment is specified in
the contract as a mandatory component of
tender documentation.
12. Legal form required from a group of
bidders for the services to which the public
tender will be awarded: The bidders may
act as individual contractors or as a joint
venture with the statement and authorisation of the leading partner.
13. Requirements concerning the bidder and the financial, business and technical capacities required from the bidder to
be recognised as capable: For recognition
of their capacity, the bidders must attach
the following to the bid: a photocopy from
the court register valid for at least 60 days,
proof of permission for performing the activity, credit status, balance sheet or auditor’s report for the last 5 years, personnel
structure and equipment.
14.
15. The criteria for awarding the order, weight and method of using the criteria (Article 21 – ZJN): The criteria for the
selection shall be the bidder’s price, provided that the qualification conditions set
forth in the tender documentation are fulfilled.
16. Possible other information about
the tender: Expert information shall be forwarded by Aljoša Brus, BSc Civil Eng. –
Družba za državne ceste d.o.o., Ljubljana
tel. +386 01/723-53-23, fax +386 01/
723-55-43.
17. Date of the preliminary issuing of
the intention of a tender or statement, if it
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had been issued. The intention of issuing a
public tender was issued on 3th October
1997 Ur. list RS, no. 61/97.
18.
Motorway Company
in the Republic of Slovenia
Št. 352-13-26/00-0800-06
Ob-33697
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
za katero vodi investicijo Komunalna direkcija Maribor, kontaktna oseba je Branko Belca, univ. dipl. inž. str., Slovenska 40, soba
št. 205, 2000 Maribor, tel. 2201-418 faks
226-551.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del : Kamnica.
4. (a) vrsta in obseg gradbenih del in
ocenjena vrednost celote ali delov, ki se
bodo oddajali posamično: izgradnja fekalne kanalizacije na cesti v Rošpoh - 25
mio SIT.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: da.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanje del: september – oktober 2000.
7. (a) Polni naslov službe, pri kateri se
dvigne razpisna dokumentacija: tajništvo Komunalne direkcije.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 21. 8. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
položnico
na
ŽR
št.
51800-840-070-62233 »Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti«.
8. (a) Datum in ura predložitve ponudbe:
20 dni od dneva objave tega razpisa do 9.
ure.
(b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor, soba 210/II.
9. Datum, ura in kraj odpiranja ponudb:
20 dni od dneva objave tega razpisa ob 10.
uri, Komunalna direkcija, Slovenska 40 Maribor, sejna soba /II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od vrednosti ponujenih del. Trajanje
garancije 40 dni po sprejetju sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: financiranje in plačila v skladu z navodilom o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pravni status ponudnika d.o.o., d.d., s.p..
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
finančno poslovne in tehnične sposobnosti,
ki jih mora izpolnjevati ponudnik, bodo navedene v razpisni dokumentaciji.

14.Datum do katerega ponudnik ne more umakniti ponudbe: 15. 10. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila:
vrsta
– reference pri
podobnih delih

teža

40 (ponudnik
brez certifikata
ISO standard
kakovosti
max 30)
– ponudbena cena
40
– rok
5
– garancijski rok za izvedbo
15.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Št. 352-13-025/2000-0801 Ob-33698
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefona-faksa: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava za katero vodi investicijo Komunalna
direkcija, Odsek za gospodarske javne službe, Maribor, Slovenska ul. 40, tel.
062/22-01-414, faks 062 / 226-551.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3čl. ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Limbuš pri Mariboru.
4.(a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov: gradbena dela za izgradnjo kanalizacije iz vodotesnih betonskih cevi z revizijskimi jaški, razdelilni objekt in zadrževalni objekt; ocenjena vrednost 65 mio
SIT.
(b),(c).
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: oddaja del se izvrši
na podlagi PGD, PZI projekta,
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
oktober 2000, čas izvedbe 3 mesece.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunalna direkcija, Odsek za gospodarske
javne službe, Slovenska ul.40, pisarna 110,
Maribor .
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: dvajset dni po objavi
razpisa vsak delavnik od 8. do 12 ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT z virmanom ali položnico nakažite na ŽR
št.51800-840-070-62233
s pripombo
»Drugi prihodki za komunalne dejavnosti«.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: v tridesetih koledarskih
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS
do 10. ure.
(b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Odsek za gospodarske javne službe, Slovenska ul.40, sprejemna pisarna 210/II, 2000
Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
prvi delovni dan po poteku roka za oddajo
ponudb ob 9.uri v sejni sobi /II na Komunalni direkciji, Slovenska ul.40, Maribor.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
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bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od orientacijske vrednosti javnega naročila.
Trajanje garancije 40 dni po sprejetju
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in / ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: financiranje in plačila v skladu z navodilom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Uradni list RS, št.1/98.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pravni statusi ponudnika d.d., d.o.o., s.p.; naročnik bo vsa razpisana dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko
angažira kooperante skladno s pogoji razpisne dokumentacije.
13. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnikov storitev in finančno-poslovne
in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik za dokazovanje navedenih
pogojev je določena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb. V primeru, da ponudniki umaknejo
ponudbo po tem roku do roka veljavnosti
bančne garancije za resnost ponudbe, lahko naročnik vnovči garancijo za resnost ponudbe, kar je podrobneje določeno v razpisni dokumentaciji.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. čl. ZJN):
– usposobljenost – reference 40 točk
(ponudnik brez pridobljenega standarda kakovosti ISO – pridobi maks. 30 točk),
– ponudbena cena 35 točk,
– garancijski rok za izvedena dela in
vgrajene materiale 25 točk.
16. 17. 18.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Št. 536/00
Ob-33714
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta
2,
1525
Ljubljana,
telefaks
061/143-12-54.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe: Klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za revmatologijo, SPS
interne klinike, Bolnica dr. Petra Držaja, Vodnikova 62.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote: adaptacija laboratorija za imunologijo in revmatologijo Kliničnega oddelka za revmatologijo, SPS interne klinike, Bolnica
dr. Petra Držaja, Vodnikova 62, Ljubljana.
Ocenjena vrednost del: 66,000.000
SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov in sklopov naročila posebej, obseg sklopa in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudnik lahko ponudi
delne ponudbe po naslednjih sklopih:
– gradbeno obrtniška dela z opremo:
ocenjena vrednost del: 40,400.000 SIT;
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– elektroinstalacije: ocenjena vrednost
del: 10,000.000 SIT;
– strojne instalacije: ocenjena vrednost
del: 15,600.000 SIT.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: izdelava projektov ni vključena.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek: 23.
oktober 2000, končanje del: 23. marec
2001.
7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komercialni sektor Kliničnega centra v Ljubljani, Poljanski nasip 58, tajništvo/I. nadstropje soba 40, vsak delovni dan med 9. in
12. uro.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 8. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT, žiro račun:
50103-603-51820, sklic na številko 00
45-08-7599.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 9. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komercialni sektor, Klinični center Ljubljana, Poljanski nasip 58, I.
nadstropje, soba 13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 9. 2000 ob 12. uri, v Seminarju št. I.,
prva klet Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška cesta 7.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti 10% razpisane vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: v skladu s pogodbo, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v skladu z zakonom o gospodarskih
družbah.
14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 18. 9. 2000
od 10. ure.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena: 70%,
– reference na področju izvajanja predmeta javnega naročila enake, zahtevnosti:
30%.
16. Druge informacije o naročilu: ogled
lokacije izvajanja predmeta javnega naročila: 5. 9. 2000 ob 8. uri, zbirno mesto: vhodna soba Bolnice dr. Petra Držaja, Vodnikova 62.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objavljena.
18.
Klinični center Ljubljana

Ob-33737
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje, faks:
063/42-65-802 in Vodovod - kanalizacija,
JP, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, faks:
063/42-50-310.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: kanalizacijski zbiralnik RZ 9, Od združitve z GZ 2 do jaška J 3
in priključitev industrijskega kanala na RZ 9,
gradbena dela.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
– gradnja kanalizacije v dolžini 68,40
m iz AB cevi DN 1400 mm,
– gradnja kanalizacije v dolžini 102
m iz AB cevi DN 1200 mm,
– gradnja spojnega objekta za priključitev industrijskega kanala na RZ 9.
Vrednost del: 25,000.000 SIT z DDV.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: kandidirati je možno le za celoto. variant ni.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
oktober 2000, rok izvedbe: 1 mesec.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vodovod-Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.,
Lava 2a, 3000 Celje - tajništvo.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji, od 11. 8. 2000 pa do vključno
5. 9. 2000 med 8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumnetacijo zainteresirani ponudniki dvignejo s potrdilom
o plačilu stroškov razmnoževanja v višini
15.000 SIT, v ceni je vključen DDV, katerega plačajo na ŽR Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje številka:
50700-601-105256 pri Agenciji RS za plačilni promet enota Celje.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
5. 9. 2000 do 12.ure, ne glede na način
predložitve.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000
Celje.
Ponudba mora biti zapečatena in označena “Ne odpiraj-ponudba Kanalizacijski
zbiralnik RZ 9, Od združitve z GZ 2 do jaška
J 3 in priključitve industrijskega kanala na
RZ 9 - gradbena dela”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sredo, 6. 9.
2000, ob 11. uri na naslovu: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, 3000 Celje v sejni sobi. Predstavniki
ponudnikov morajo predložiti Strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje, pooblastila za
zastopanje.
10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

Stran

6574 / Št. 71-72 / 11. 8. 2000

čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
avansa ni, račun je plačljiv po roku 60 dni
po mesečnih situacijah.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: Joint - venture z navedbo vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora imeti veljavno registracijo in
odločbo o opravljanju dejavnosti.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kriteriji
za ocenjevanje ponudb so naslednji: cena
80%, usposobljenost ponudnika 10%, referenčni objekti 10%.
Število točk iz cene se določi po naslednji formuli: C = (100-(1-√(C povprečna/C
ponudbe))x100)x0,8.
Številko točk iz usposobljenosti se določi po naslednji formuli: U = (U1+U2)/2x0,1
pri čemer je U1 stopnja sposobnosti za
samostojno izvedbo del (ocenjuje se tehnološka in kadrovska opremljenost ponudnika
za izvedbo razpisanih del), U2 pa usposobljenost odgovornega vodje del.
Število točk iz referenc se določi po formuli: F = F1 x 0,1
pri čemer je F1 določen s številom referenc.
Skupno število točk
Skupno število točk, ki jih je dosegel
ponudnik, se izračuna po formuli:
T=C+U+F
Ugodnejši je ponudnik, ki doseže višje
število točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne dodatne informacije v zvezi
z predmetnim javnim naročilom se dobijo
pri Marku Planinšku, univ. dipl. inž. grad.,
na VO-KA Celje, telefon 063/42-50-315.
17., 18.
Mestna občina Celje
in Vodovod - kanalizacija, JP, d.o.o.
Št. 841
Ob-33745
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefona in telefaksa: Javni zavod Lekarna Ljubljana, Ulica stare pravde 11, 1000 Ljubljana, telefon 061/302-112, telefaks
061/302-905.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Rojčeva
cesta 22.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posmično: predmet
javnega naročila je izdelava, dobava in
montaža opreme obnovljenih prostorov
Lekarne Moste v pritličju poslovno stanovanjskega objekta na Rojčevi cesti 22
v Ljubljani.
Ocenjena vrednost del brez DDV je
23,000.000 SIT. Ponudnik mora pripraviti
ponudbo na podlagi projektne dokumentacije, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in popisa del. Ponudba mora biti izdelana po sistemu fiksnih enotnih cen.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
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možnost potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik mora ponuditi vsa razpisana dela. Delne ponudbe ne
bodo upoštevane.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: morebitne variantne rešitve morajo biti oddane kot samostojne ponudbe.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
28. 9. 2000, dokončanje del: 24. 12.
2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: interesenti lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Javnega zavoda Lekarna Ljubljana, Ulica stare pravde 11,
Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: interesenti lahko
prevzamejo razpisno dokumentacijo od 14.
8. 2000 do 6. 9. 2000 med 8.30 in 9.30,
ob predložitvi pooblastila in potrdila o plačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za kritje materialnih stroškov
razpisnega gradiva je potrebno vplačati
30.000 SIT na žiro račun naročnika št.
50101-603-45730.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je treba oddati v zapečateni ovojnici z nazivom ponudnika in pripisom: “Lekarna Moste – oprema –
ponudba – ne odpiraj”, osebno, do 11. 9.
2000 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je treba oddati v
tajništvu Lekarne Ljubljana (2. nadstropje)
na Ulici stare pravde 11 v Ljubljani.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 9. 2000 ob
13.30, v sejni sobi Lekarne Ljubljana (3.
nadstropje) na Ulici stare pravde 11 v Ljubljani.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti bančno garancijo v višini
3,000.000 SIT, z veljavnostjo do 30. 11.
2000.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: začasne mesečne in končna situacija izstavljene na podlagi potrjene gradbene knjige in plačila v 60-ih dneh po prejemu
situacije.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora biti registriran za dejavnost
in mora imeti ustrezno obratovalno dovoljenje in kadre.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudbe mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): naročnik bo presojal ponudbe po naslednjih kriterijih:
– ponudbena cena 40%,
– rok izvedbe 15%,

– dolžina garancijskih rokov za izvedena
dela 15%,
– kvaliteta izvajalca 20%,
– ostale posebne ugodnosti, ki jih nudi
ponudnik 10%.
Podrobnejša merila so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Naročnik ni dolžan izbrati najcenejšega
ponudnika kot najugodnejšega ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo v roku iz 7.(b) točke tega
razpisa, vsak dan med 8.30 in 9.30, pri
Maji Horvat, telefon 01/23-02-112.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje do 18. 9. 2000.
17., 18.
Lekarna Ljubljana
Št. 005-7/00-100
Ob-33759
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg
10, 3230 Šentjur, faks št.: 063/743-446.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Občina Šentjur pri
Celju, KS Slivnica, Javorje-Drobinsko.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja vodovodnega omrežja v KS Slivnica-območje Javorje-Drobinsko, v ocenjeni vrednosti 35,000.000 SIT za celotna
razpisana dela.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik lahko odda
dela kot celoto ali posamezne sklope v skladu z določili razpisne dokumentacije.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
september 2000, zaključek del: 31. oktober 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, Šentjur, kontaktna oseba Anica Jazbinšek, soba št. 57, III. nadstr., telefon št.
03/74-71-387, telefaks št. 03/743-446.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 8. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: vsi, ki so predložili ponudbe po razpisu objavljenem v Ur. listu
RS št. 36-37, dne 5. 5. 2000, nove razpisne dokumentacije ne plačajo, vsi ostali, ki bodo dvignili razpisno dokumentacijo
plačajo stroške v znesku 10.000 SIT, z
virmanom
na
račun
št.:
50770-637-56047, Občinska uprava Občine Šentjur pri Celju.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 9. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Šentjur pri
Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, ali
oddati v vložišče občine II. nadstropje
soba št. 37.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 9. 2000 ob 13. uri, na Občini Šentjur
pri Celju, Mestni trg 10, soba št. 48, II.
nadstr.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% od ocenjene
vrednosti del, z veljavnostjo še 65 dni od
dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo plačal z razpisom oddana dela
po mesečnih situacijah v skladu z razpisnimi pogoji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko
angažira podizvajalce pod pogoji iz razpisne dokumentacije ali pa bo dela oddal
posameznim izvajalcem po posameznih
sklopih del.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati finančno-poslovne in tehnične sposobnosti v
skladu z razpisno dokumentacijo in odredbo o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po preteku roka določenega za oddajo ponudb.
V primeru da ponudnik umakne ponudbo po tem roku, naročnik vnovči bančno
garancijo za resnost ponudbe.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, rok izvedbe, garancija in ostala
merila, kot so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vsak delovni dan od 7. do 9. ure, po
predhodnem dogovoru pri Mariji Rataj, telefon 03/74-71-326 ali Anici Jazbinšek, telefon 03/74-71-387.
17., 18.
Občina Šentjur pri Celju
Ob-33820
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Podčetrtek, Trška c. 5, 3254 Podčetrtek.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: modernizacija lokalne ceste LC 317100 odsek 317110 Amon–Amon.
Ocenjena vrednost del: 30,000.000
SIT.
(b), (c)
4. Kraj izvedbe del: Podčetrtek, Olimje
(LC 3171000).
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom , predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
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(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: da.
7. (a)
(b) Ali lahko ponudnik predstavi samo
svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 30 dni po podpisu pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Podčetrtek, Trška c.5, 3254 Podčetrtek. Kontaktna oseba Igor Petovar, tel.
063/81-82-780, telefaks 063/829-198,
od 11. 8. 2000.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 25. 8. 2000
do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo v višini 10.000 SIT nakažejo ponudniki z virmanom na ŽR št.:
50730-695-5150.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 9. 2000 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Podčetrtek, Trška
c. 5, 3254 Podčetrtek.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom »Ne odpiraj – Modernizacija lokalne ceste LC 317100, odsek
317110 Amon–Amon«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti točen
naslov ponudnika.
11. Datum, ura in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 9. 2000 ob
12. uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek, Trška cesta 5, Podčetrtek.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedena v razpisni dokumentaciji.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu je priznana sposobnost:
navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: navedeno v razpisni dokumentaciji.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico naročiti manjši obseg del od razpisanega, ali odstopiti od pogodbe, v kolikor se izkaže, da ne more zagotoviti sredstev za plačilo pogodbenega
zneska. V obeh primerih ponudniki nimajo
pravice do odškodnine iz tega naslova.
19., 20.
Občina Podčetrtek

ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa
storitev brez omejitev
Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
storitev brez omejitev
Št. 462-02-95/00/0520-006 Ob-33668
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska 55,
1523
Ljubljana,
01/478-39-00,
01/478-39-05.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za vzdrževanje biro opreme.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: vzdrževanje biro opreme,
in sicer fotokopirnih strojev, telefaksov
in računskih strojčkov, katerega ocenjena vrednost je 13,200.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: vzdrževanje biro opreme (fotokopirnih strojev, telefaksov in računskih strojčkov) se bo izvajalo v okviru
razpisanih lokacij naročnika, in sicer v okviru carinskih uradov Celje, Dravograd, Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Sežana in v okviru Generalnega carinskega urada.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitev: kot
v razpisni dokumentaciji.
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudba mora biti
v skladu s tehničnimi značilnostmi predmeta javnega naročila; v nasprotnem primeru
se bo smatralo, da je ponudba neustrezna.
Variantne ponudbe, ki so v nasprotju s tehničnimi značilnostmi predmeta javnega naročila, naročnik ne bo upošteval.
(b) Ali lahko ponudnik ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 10. 2000 do 30.
9. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: vložišče, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, pritličje, soba št. P10, tel.
01/478-38-00.
Imena oseb, pri katerih zainteresirani ponudnik lahko dobi dodatne informacije: univ.
dipl. ekon. Barbara Gašperlin, tel.
01/478-38-41 in univ. dipl. ekon. Mateja
Rejec, tel. 01/478-38-42.
(b) Datum, do katerega je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 1. 9. 2000.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 9. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Carinska uprava Republike
Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, v vložišču, v pritličje.

Stran

6576 / Št. 71-72 / 11. 8. 2000

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 9. 2000 ob 10. uri, Carinska uprava
Republike Slovenije, Generalni carinski
urad, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, 3.
nadstropje, sejna soba.
12., 13., 14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 4. 9. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference,
– cena vzdrževanja fotokopirnih strojev
v življenjski dobi na kopijo,
– cena letnega vzdrževanja telefaksov,
– potni stroški,
– cena dela na uro,
– odzivni čas,
– možnost nadomestila uporabe enakovrednih strojev oziroma opreme v času daljše okvare.
Merilo pod 1. alineo “reference” predstavlja 20% vrednosti. Merilo pod 2. alineo
“cena vzdrževanja fotokopirnih strojev”
predstavlja 30% vrednosti. Merilo pod 3.
alineo “cena letnega vzdrževanja telefaksov”
predstavlja 15% vrednosti. Merilo pod 4.
alineo “potni stroški” predstavlja 10% vrednosti. Merilo pod 5. alineo “cena dela na
uro” predstavlja 10% vrednosti. Merilo pod
6. alineo “odzivni čas” predstavlja 10% vrednosti. Merilo pod 7. alineo “možnost nadomestila uporabe enakovrednih strojev oziroma opreme v času daljše okvare” predstavlja 5% vrednosti.
– Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 3,000.000 SIT 5 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 6,000.000 SIT 6 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 9,000.000 SIT 7 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 12,000.000 SIT 8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 15,000.000 SIT 9 točk in
– za vsako predloženo referenco v vrednosti nad 15,000.000 SIT 10 točk.
Ponudnik lahko prejme največ 100 točk.
– Cena vzdrževanja fotokopirnih strojev
v življenjski dobi na kopijo se bo preračunala v točke po naslednji formuli:
Cena vzdrževanja fotokopirnih strojev v
življenjski dobi na kopijo v točkah =
minimalni stroški vzdrževanja x 100
ponujeni stroški vzdrževanja
Najnižji stroški vzdrževanja v življenjski
dobi na kopijo dobijo največje število točk.
– Cena letnega vzdrževanja telefaksov se
bo preračunala v točke po naslednji formuli:
Cena letnega vzdrževanja telefaksov v
točkah =
minimalna cena letnega vzdrževanja
telefaksov x 100
ponujena cena letnega vzdrževanja
telefaksov

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Najnižja cena dobi največje število točk.
– Potni stroški se bodo preračunali v točke po naslednji formuli:
Potni stroški v točkah = minimalni potni
stroški x 100
ponujeni potni stroški
Najnižji potni stroški dobijo največje število točk.
– Cena dela na uro se bo preračunala v
točke po naslednji formuli:
Cena dela na uro v točkah =
minimalna cena dela na uro x 100
ponujena cena dela na uro
Najnižja cena dela na uro dobi največje
število točk.
– Ponudnik prejme:
– za ponujeni odzivni čas 8 delovnih ur
25 točk,
– za ponujeni odzivni čas 6 delovnih ur
50 točk,
– za ponujeni odzivni čas 4 delovne
ure 75 točk in
– za ponujeni odzivni čas 2 delovni uri
100 točk.
– Ponudnik prejme za možnost nadomestila uporabe enakovrednih strojev oziroma
opreme v času daljše okvare 100 točk. V
primeru, da tega naročniku ne nudi, prejme
0 točk.
Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje naročnika in prejme največje skupno število
točk je izbran kot najugodnejši ponudnik za
predmet javnega naročila, za katerega se je
prijavil.
Naročnik ni obvezan sprejeti niti najcenejše niti katerekoli od ponudb ali oddati
naročilo, če nobena od ponudb ne ustreza
zahtevam naročnika. Sklenitev pogodbe je
odvisna od odobritve finančnih sredstev.
18., 19., 20.
Carinska uprava RS
Ob-33535
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312
Videm-Dobrepolje, tel. 01/7807-926, faks
(01) 7807-923.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvedba rednih avtobusnih prevozov otrok v šolo in iz šole na
območju OŠ Dobrepolje v šolskem letu
2000/2001.
Ocenjena vrednost celotnega naročila je
6,500.000 SIT. Podrobnejši opis storitev
(po relacijah) se nahaja v razpisni dokumentaciji.
4. Kraj izvedbe: območje OŠ Dobrepolje.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba te
storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
določbami rezervirana za specifičen poklic:
registracija in licenca izvajalcev za izvajanje
prevozov.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih.
(c)
6.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja
storitve:
šolsko
leto
2000/2001, to je od 1. 9. 2000 do 30. 6.
2001.
9. (a) Popolni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm –
Dobrepolje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave,
do 15. ure, dan pred odpiranjem ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): vrednost razpisne dokumentacije je 5.000 SIT.
Znesek je možno nakazati na žiro rač.:
50100-630-810288, ali na blagajni naročnika.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10 koledarskih dni
od objave tega razpisa do 8.30. V primeru,
da datum oddaje ponudbe pade na dela
prost dan, je ponudbe potrebno oddati prvi
delovni dan po dela prostem dnevu.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm – Dobrepolje, v zapečatenih ovojnicah s pripisom: avtobusni prevozi šolskih otrok “Ne odpiraj – Ponudba”.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo na dan oddaje ponudb
ob 9. uri v prostorih Občine Dobrepolje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti ustrezen finančni
dokument kot garancijo za resnost ponudbe v vrednosti 15% ponudbene vrednosti.
13., 14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
lastna tehnična in kadrovska opremljenost,
registracija za opravljanje tovrstnih del s pridobljeno licenco.
16. Datum po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe od 8.30. na
dan oddaje ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila so:
– popolnost ponudbe
– reference s področja razpisanih del
– ponudbena cena
– kvaliteta vozil
– plačilni pogoji
– druge ugodnosti

15,
20,
30,
20,
10,
5.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne: 21. 7. 2000, Ur. l.
RS, št. 65/00.
Občina Dobrepolje
Št. 350-03/03/2000-04
Ob-33637
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Občina Prebold, Hmeljarska cesta
3,
3312
Prebold,
telefaks
063/7000-621.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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3. Kraj izvedbe: Občina Prebold.
4. (a) Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000
in srednjeročnega plana za območje Občine Prebold (v digitalni obliki).
Ocenjena vrednost je 9,000.000 SIT.
5. (a) Navedba o tem,ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: v skladu z 69. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor, zakon o urejanju prostora ter drugi
predpisi s področja urejanja prostora.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po
razpisni dokumentaciji.
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitve s podpisom pogodbe, dokončanje november
2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Občina Prebold, Občinska uprava, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold, tel. 063/7000-620, telefaks
063/7000-621, kontaktna oseba Metka
Šribar.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 8. 2000.
(c)
10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 31. 8. 2000 do 13. ure.
(b) Polni naslov kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Prebold,
Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold, tajništvo uprave.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 31. 8. 2000
ob 19. uri na naslovu: Občina Prebold,
Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold, v sejni
sobi.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj: garancija
za resnost ponudbe: menica z menično izjavo; garancija za dobro izvedbo del v pogodbenem roku: menica z menično izjavo.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v skladu z razpisno dokumentacijo .
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dodeljeno javno naročilo: pisna pogodba.
15. Zahteva glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti,ki jih mora izpolnjevati
ponudnik,da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z 69. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lahko umaknejo ponudbo do 30. 8. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila,teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): določeno v razpisni dokumentaciji.
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18. Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja
ponudb.
Občina Prebold
Ob-33538
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Lendava, Trg ljudske pravice
5, 9220 Lendava, telefon 029/789-421,
faks 069/75-252.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: dobava konferenčne in
prevajalske ureditve (za tri jezike, kapacitete za 120 ljudi) za Kulturni dom Lendava. Orientacijska vrednost naročila je
8,000.000 tolarjev.
4. Kraj izvedbe: Kulturni dom v Lendavi.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba te
storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
določbami rezervirana za specifičen poklic:
izvedba naročila z zakonom ni rezervirana
za specifičen poklic, če ponudnik izpolnjuje
vse zahteve razpisne dokumentacije in je
registriran za opravljanje zahtevanih storitev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 78/99), odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97 in 63/97).
(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se ponudniki lahko potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: predviden datum zaključka dobave je 30. 9. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Občina Lendava, Trg ljudske pravice 5, 9220
Lendava, kontaktna oseba Alenka K. Galič,
tel. 069/789-421.
(b)Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od razpisa do 31. 8.
2000 do 12. ure.
10.(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 9. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Lendava, Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z napisom „Ne odpiraj – ponudba za konferenčno
in prevajalsko opremo”.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 9. 2000 ob 13. uri, na sedežu Občine
Lendava, Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če
so v tem postopku zahtevana: v višini 5%
vrednosti javnega razpisa z veljavnostjo 30
dni od dneva izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
načina plačila in/ali sklicevanje na merodanja določila v drugih dokumentih: pogoji navedeni v razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika , ki jo mora prevzeti
ponudnik storitve, ki mu bo dodeljeno javno
naročilo: pisna pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 15. 8. 2000
po 12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena (45%), plačilni pogoji (45%), druge ugodnosti (10%).
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 15 dni od odpiranja ponudb.
19., 20.
Občina Lendava
Št. 104-01/00
Ob-33549
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Križevci, kontaktna oseba:
Vida Štrakl, Križevci 11, 9242 Križevci pri
Ljutomeru, tel. 069/888-140, faks
069/07-031.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalcev brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: prevozi osnovnošolskih
otrok v Občini Križevci za šolsko leto
2000/2001 za Osnovno šolo Križevci.
Orientacijska vrednost celotnega naročila znaša 12,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Križevci.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: prevoze lahko opravljajo za dejavnost registrirani prevozniki s svojimi ali
najetimi vozili in z licenco za prevoz potnikov v cestnem prometu.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v razpisni dokumentaciji.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: da.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od septembra 2000
do junija 2001, vse šolske dni po šolskem
koledarju za šolsko leto 2000/2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Križevci, Križevci 11, 9242 Križevci pri
Ljutomeru, tel. 069/888-140.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 18. 8. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, št. bančnega
računa: 51930-630-76251.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 8. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Križevci, Križevci
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11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, v zapečatenih kuvertah, s pripisom “javni razpis za
šolske prevoze”.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 8. 2000 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Križevci.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačilo po opravljenem delu v zakonitem roku.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne
in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 24. 8. 2000
po 12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena,
– druge ugodnosti šoli pri drugih prevozih, ki niso predmet razpisa,
– reference.
18., 19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 7. 7. 2000 pod št.
31462.
Občina Križevci
Št. 6401-19/00
Ob-33599
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205
Vitanje,
tel.
03/757-43-50,
faks
03/577-51-34.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: opravljanje prevozov
učencev v Osnovno šolo Vitanje, ocenjena vrednost naročila:12,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Vitanje.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročnika z zakonom ni
rezervirana za specifičen poklic, če ponudnik izpolnjuje vse zahteve razpisne dokumentacije in je registriran za opravljanje storitev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih in uredba o obvezni
vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz
razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del storitev: naročilo se oddaja kot
celota.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: po razpisni dokumentaciji.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: samo razpisane, po razpisni dokumentaciji.
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8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 1. 10. 2000 do 30. 6.
2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje –
tajništvo (kontaktna oseba Ivica Fijavž).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 9. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT; žiro račun Občine Vitanje, 50720-630-10168.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 9. 2000 do 11.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Vitanje, Grajski trg
1, 3205 Vitanje – tajništvo.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 9. 2000 ob 12. uri.
Kuverte morajo biti zapečatene z jasnim
napisom: ne odpiraj – ponudba za šolske
prevoze.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v vrednosti 3% ponudbe,
ki mora biti v veljavi 60 dni po izteku razpisnega roka.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: skladno z zakonodajo o izvrševanju proračuna RS.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pisna pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 11. 9. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena, reference, druge ugodnosti.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku
15 dni od odločitve.
19., 20.
Občina Vitanje
Št. 23/2000
Ob-33678
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Koper, Urad za
okolje in prostor, Verdijeva 10, 6000 Koper, faks 066/273-214; Ministrstvo za
okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, faks
01/478-40-52; Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, faks 066/480 -110;
Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran,
faks 05/671-03-09.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izdelava programa varstva
okolja za območje Slovenske Istre (območje občin Koper, Izola, Piran).
Ocenjena
vrednost
naročila:
14,000.000 SIT.
4.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-

ja odgovornega za izvedbo storitve: navodila so sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik lahko kandidira le
za razpisano delo v celoti.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitve je vezan na datum podpisa pogodbe, dokončanje storitve do 31. 12. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mestna občina Koper, Urad za okolje in prostor, Verdijeva 6, 6000 Koper, Grozdana
Počkaj, soba št. 106, tel. 066/446-281.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 9. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 9. 2000 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, sprejemna pisarna.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 9. 2000 ob 11.30, Mestna občina Koper, Urad za okolje in prostor, Verdijeva ul.
6, 6000 Koper, sejna soba, pritličje.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročniki bodo sklepali pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe
s potencialnimi zunanjimi sodelavci oziroma
podizvajalci.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lahko umaknejo ponudbo do poteka roka za
oddajo ponudb, to je do 18. 9. 2000 do
10. ure.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o naročilu dobijo
potencialni ponudniki na naslovu naročnika: Mestna občina Koper, Urad za okolje in
prostor, kontaktna oseba Mirjam Požeš, tel.
066/446-281, v skladu z razpisno dokumentacijo.
19., 20.
Mestna občina Koper
Ob-33680
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefona/faksa: Občina Moravske Toplice,
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Kranjčeva 3, Moravske Toplice 9221 Moravske Toplice, 069/54 81 820, faks
069/53 81 502.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3.člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvedba komasacije:
– elaborat obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju,
– elaborat vrednotenja zemljišč na
komasacijskem območju,
– idejna zasnova ureditve komasacijskega območja,
– elaborat nove razdelitve zemljišč
na komasacijskem območju.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
32.000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe del: k.o. Mlajtinci in k.o.
Lukačevci.
5. (a) (b),
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve: v
razpisni dokumentaciji.
6.
7. (a), (b)
8. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek, dokončanja kakor sama izvedba komasacijskih del je v odvisnosti od Republike Slovenije, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano – Javni razpis za zbiranje zahtevkov za dodelitev nepovratnih sredstev za
komasacije za leto 2000. Kolikor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
vlogi ne bo ugodilo, se dela v predmetu
javnega naročila ne bodo izvajala.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, Moravske Toplice, Moravske Toplice.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 8. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo 15.000 SIT z virmanskim
nalogom, na žiro račun 51900-630-76064
s pripisom »javni razpis za storitve – komasacija Mlajtinci - Lukačevci«.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno 31. 8.
2000 do12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva ul. 3, Moravske Toplice, 9226
Moravske Toplice, z napisom »Ponudba –
ne odpiraj za komasacijo Mlajtinci - Lukačevci«.
11. Datum, čas in kraj odpiranje ponudb:
31. 8. 2000 ob 14. uri v sejni sobi Občine
Moravske Toplice.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če se v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% od orientacijske vrednosti naročila.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: plačilo po obračunskih situacijah opravljenih del.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe in bančne
garancije.
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15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno – poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– dokaz o registraciji podjetja ter plačilna sposobnost,
– reference za podobna dela,
– cena,
– opcija ponudbe in plačilni pogoji,
– zavarovanje kvalitete izvedenih del.
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
naj bo 60 dni.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21.člen ZJN): dodatni
pogoji oziroma merila bodo zahtevani v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posredujeta Martina Vink Kranjec in Majda Lipič, tel. 069/54
81 820.
Občina Moravske Toplice
Ob-33681
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefona/faksa: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, 9221 Moravske Toplice,
069/54 81 820, faks 069/53 81 502.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3.člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvedba komasacije:
– elaborat obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju,
– elaborat vrednotenja zemljišč na
komasacijskem območju,
– idejna zasnova ureditve komasacijskega območja,
– elaborat nove razdelitve zemljišč
na komasacijskem območju.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
90.000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe del: k.o. Vučja gomila.
5. (a) (b),
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: v razpisni dokumentaciji.
6.
7. (a), (b)
8. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek, dokončanja kakor sama izvedba komasacijskih del je v odvisnosti od Republike Slovenije, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Javni razpis za zbiranje
zahtevkov za dodelitev nepovratnih sredstev za komasacije za leto 2000. Kolikor
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano vlogi ne bo ugodilo, se dela v
predmetu javnega naročila ne bodo izvajala.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3,
9226 Moravske Toplice
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 8. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo 15.000 SIT z virmanskim
nalogom, na žiro račun 51900-630-76064
s pripisom »javni razpis za storitve – komasacija Vučja gomila«.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno 31. 8.
2000 do12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva ul. 3, 9226 Moravske Toplice, z
napisom »Ponudba – ne odpiraj za komasacijo Vučja gomila«.
11. Datum, čas in kraj odpiranje ponudb:
31. 8. 2000 ob 13. uri v sejni sobi Občine
Moravske Toplice.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če se v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% od orientacijske vrednosti naročila.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: plačilo po obračunskih situacijah opravljenih del.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe in bančne
garancije.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno – poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– dokaz o registraciji podjetja ter plačilna sposobnost,
– reference za podobna dela,
– cena,
– opcija ponudbe in plačilni pogoji,
– zavarovanje kvalitete izvedenih del.
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
naj bo 60 dni.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21.člen ZJN): dodatni
pogoji oziroma merila bodo zahtevani v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posredujeta Martina Vink Kranjec in Majda Lipič, tel. 069/54
81 820.
Občina Moravske Toplice
Št. 601-11/00
Ob-33721
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina,
telefon
02/539-17-10,
telefaks
02/539-17-11.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
učencev v osnovno šolo Tišina, za šolsko leto 2000/2001 in 2001/2002.
Orientacijska vrednost naročila za šolsko leto 2000/2001 je 9,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Občina Tišina.
5. (a) Navedba o tem ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila z zakonom ni rezervirana za specifičen poklic, če ponudnik izpolnjuje vse zahtevane razpisne pogoje in
je registriran za opravljanje zahtevanih storitev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
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pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo
skupine otrok (Ur. l. RS, št. 78/99), odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97 in
63/97).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitev: iz
razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi za
samo del storitev: ponudbe ni možno deliti
po posameznih storitvah.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko ponudi samo varianto po razpisni dokumentaciji.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik lahko ponudi le razpisane variante.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanje
storitve:
šolsko
leto
2000/2001 in 2001/2002, pričetek 1. 9.
2000, zaključek 24. 6. 2002.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo na naslovu: Občina Tišina, Tišina 4, 9251
Tišina, kontaktna oseba: Mateja Krizmanič
Telkeš.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 1. 9. 2000.
(c)
10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
4. 9. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: v tajništvo občine Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za šolske prevoze” in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 6. 9. 2000
ob 12. uri na naslovu: Občina Tišina, Tišina
4, 9251 Tišina, v sejni sobi.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od ocenjene vrednosti naročila in mora biti veljavna 30 dni po izteku razpisnega
roka.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
cene šolskih prevozov so v celem šolskem
letu fiksne in vključujejo davek na dodano
vrednost, za šolsko leto 2001/2002 se cene določijo z aneksom k osnovni pogodbi.
Obračun šolskih prevozov se opravlja po
principu dejansko opravljenih prevozov.
Račun se izstavi zadnji dan v mesecu za
tekoči mesec. Rok plačila je 30 dni po potrditvi računa.
14. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev,
če ji bo dovoljeno javno naročilo: pisna
pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in te-
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hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 4. 9. 2000 po
10. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): uporabljena bodo merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 8 dni po odpiranju ponudb.
19., 20.
Občina Tišina
Št. 47
Ob-33735
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Maribor, Ulica heroja
Staneta 1, 2000 Maribor, telefon:
02/22-01-445, faks 02/252-48-15 (po pooblastilu MOP in občin: Miklavž na Dravskem polju, Hoče-Slivnica, Duplek, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Lenart, Benedikt, Sv. Ana, Kungota, Šentilj, Gornja Radgona).
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: strokovne osnove za predpis vlade, ki določa status ogroženega
okolja in režim celovite sanacije podtalnic – primer podtalnic Vrbanskega platoja, dela Dravskega polja, Ruške podtalnice in Ceršaka.
Ocenjena vrednost naročila: 15 mio SIT
(že vključuje DDV).
4.
5. (a) Navedba o tem ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo samo za
del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
ponudbo, ki je v skladu z razpisno dokumentacijo.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: rok za dokončanje storitve je 10. 11. 2001
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mestna občina Maribor, Zavod za varstvo okolja, Slovenska ul. 40, 2000 Maribor.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 1. 9. 2000.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 9. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Zavod za varstvo okolja, Slovenska 40, 2000
Maribor.
Ponudba mora biti zapečatena in označena “Ne odpiraj – Ponudba sanacijski program – podtalnica”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 9. 2000, v
sejni sobi Zavoda za varstvo okolja, Slovenska ulica 40, II. nadstropje, ob 12. uri.
Predstavniki ponudnikov morajo predložiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje
ponudb, pismeno pooblastilo za zastopanje.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajno določilo v drugih dokumentih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno poslovno-tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 14. 9. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
(1) reference ponudnika – maks 30 točk,
(2) kadrovska sestava izvajalca oziroma
njegovih podizvajalcev – maks 25 točk,
(3) trajanje razpisnih del – maks 10 točk,
(4) ponudbena cena – maks 25 točk,
(5) plačilni pogoji – maks 10 točk.
18. Druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije v zvezi s predmetnim naročilom dobijo ponudniki pri Olgi
Mravlje, telefon 02/220-14-62, med 8. in
10. uro.
Mestna občina Maribor
Št. 0501/48-3-308/99-00
Ob-33757
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, tel. 061/132-51-25, telefaks
061/315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev
za izdelavo tehnične in projektne dokumentacije za preureditev samskega doma Jožeta Jame in za gradnjo servisnega objekta na
isti lokaciji.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: predmet javnega razpisa je
izdelava tehnične in projektne dokumentacije za preureditev samskega doma Jožeta Jame in za gradnjo servisnega objekta na isti lokaciji.
Opis storitve, ki je predmet tega javnega naročila, je podrobneje opredeljen v
razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa.
Orientacijska vrednost javnega naročila:
orientacijska vrednost za izdelavo tehnične
in projektne dokumentacije za preureditev
samskega doma Jožeta Jame in za gradnjo
servisnega objekta na isti lokaciji je
22,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: lokacija ponudnika.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97),
– zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (Ur. l. RS, št.
9/00),
– zakon o obligacijskih razmerjih
(Ur.l.SFRJ, št. 29/78, 39/85, 57/89),
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– zakon o davku na dodano vrednost
(Ur. l. RS, št. 89/98),
– zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99),
– zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 78/99),
– zakon o graditvi objektov (Ur. l. SRS,
št. 34-1605/84, 29-1414/86, Ur. l. RS,
št.
40-1656/94,
69-2484/94,
29-1356/95 in 59-3393/96),
– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97),
– odredba o spremembah in dopolnitvah
odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
63/97, 84/99),
– odredba o zaščiti domačega ponudnika (Ur. l. RS, št. 47/97),
– odredba o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99,
78/99),
– pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 13/00),
– pravilnik o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije (Ur. l. RS, št. 35/98),
– uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Ur. l. RS, št. 82/98),
– navodilo o vrstah finančnih zavarovanj,
s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega
naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97, 84/99),
– vsa pozitivna zakonodaja, ki ureja to
področje.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: navodila so podana v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo ponuditi
razpisano storitev v celoti.
Posameznih delov oziroma opravil razpisane storitve ponudniki ne morejo ponuditi.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudniki lahko ponudijo samo eno varianto ponudbe.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: skrajni rok za izdelavo
projekta za preureditev samskega doma Jožeta Jame je 75 dni ter za izdelavo projekta
za servisni objekt je 210 dni od podpisa
pogodbe. Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za izvajanje razpisane
storitve predvidoma 1. 10. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve, Sektor za finance, plan in investicije, Oddelek za investicije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade, kontaktna oseba: Borut Jug, tel.
061/172-48-25.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb, 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 osnov-
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ni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 10.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv
in naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 10.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-99-00.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 31. 8. 2000 do 9. ure.
(b) Polni 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.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 31. 8. 2000
ob 10. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
pogoji so podani v razpisni dokumentaciji.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: rok plačila ne sme
biti krajši od 30 dni od dneva uradnega
prejema računa.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
ponudnik, ki mu bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o izvedbi projekta v skladu z
razpisno dokumentacijo.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: prijavijo
se lahko gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in samostojni obrtniki.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od zadnjega
roka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 130 dni.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila:
cena, reference vodje projekta, finančno
stanje ponudnika ter ISO certifikat.
Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudbe prejmejo za ceno je 27 točk, za
reference vodje projekta je 12 točk, za finančno stanje ponudnika je 8 točk ter za
ISO certifikat je 4 točke.
18., 19.
Ministrstvo za notranje zadeve

Zbiranje ponudb
Št. 344-04-0003/99
Ob-33590
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Majšperk, Majšperk 32 A,
2322 Majšperk, telefon 062/795-0831,
faks 062/794-422.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): z zbiranjem ponudb.
3. Kraj izvedbe: del naselja Doklece in
Janški vrh v Občini Majšperk.
4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: modernizacija lokalne ceste 440650 Stoperce Gnani vrh, v dolžini 2150 m, vrednost
50,000.000 SIT. Predvidena gradnja v dveh
fazah, zaradi zagotavljanja finančnih sredstev. Prva faza leta 2000, druga leta 2001.
5. (a) Nesprejemljivost variant.
(b) Ponudnik lahko ponudi poleg obvezne zahtevane tudi svojo varianto.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek 15.
10. 2000 in zaključek 30. 6. 2001.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Majšperk, Marjan Gorčenko, Majšperk
32 A, 2322 Majšperk, telefon 062/79508-30, faks 062/794-422.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 8. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virman - predložitev potrdila
o plačilu, 10.000 SIT na št. ŽR 52400630-20764 sklic 00233, davčna številka
11993197.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 9. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Majšperk, Majšperk 32 A, 2322 Majšperk z navedbo “Ponudba za lokalno cesto Stoperce - Gnani
vrh, ne odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1.
9. 2000 ob 13. uri, Občina Majšperk, Majšperk 32 A, 2322 Majšperk v sobi št. 20.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanje resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za vrednost 1,000.000
SIT z veljavnostjo 60 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo sklenil z
izbranim ponudnikom pogodbo o izvedbi
del.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30 dni od dneva
odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Majšperk pri Marjanu Gorčenku, telefon 062/795-0830.
17. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 15 dni od odpiranja ponudb. Prisotni
predstavniki ponudnikov morajo pred odpiranjem ponudb predložiti pisno pooblastilo.
Občina Majšperk
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ZJN-03-B - 42. člen
Naročilo objave glavnih
podatkov o izidu razpisa za blago
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Popravek
Ob-33741
V objavi glavnih podatkov o izidu razpisa
za blago, objavljeni v Uradnem listu RS, št.
66-67 z dne 28. 7. 2000, Ob-32943, se
pod 13. točko črta besedilo: »Uradni list
RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000, Ob-24331.«,
namesto tega besedila se vpiše popravljeno
besedilo: »Uradni list RS, št. 29 z dne
31.3.2000, Ob-24330.«.
Slovenske železnice, d.d.
Popravek
V objavi glavnih podatkov o izidu razpisa
za kemikalije in laboratorijski material Medicinske fakultete v Ljubljani, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000,
Ob-33200, se:
– beseda “pogodbena” v 7. točki popravi in se pravilno glasi:
7. Razpisna vrednost
– besedilo pod 13. točko vnese k 12.
točki; točka 13 ostane prazna.
Uredništvo
Št. 1664-15/00
Ob-33541
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev
za blago.
3. Datum izbire: 19. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev (utemeljitev izbire): pri izboru najugodnejšega ponudnika
so bila uporabljena naslednja merila: cena
(največ 100 točk), garancija (največ 10
točk) in reference (največ 10 točk). Izbran
je bil ponudnik, ki je z vrednotenjem ponudb na način, kot je bil določen v razpisni
dokumentaciji, dosegel najvišje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lesnina Inženiring d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Koper.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: notranja oprema za OŠ
A. Ukmar v Kopru:
– oprema za razredni pouk,
– oprema za predmetni pouk,
– oprema za upravo šole.
7. Pogodbena vrednost: 16,361.650
SIT,
8. Število prejetih ponudb: 6.
9. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
17,055.696,42 SIT, 15,947.406 SIT.
10. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: z analizo ponudb je bilo ugotovljeno, da so, gle-
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de na razpisne pogoje, neustrezne ponudbe predložili trije ponudniki. Neustrezne ponudbe so bile izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja ponudb.
11. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000;
Ob-30031.
Mestna občina Koper
Št. 190/2000
Ob-33551
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka, Frankovo naselje 51, 4220 Škofja Loka.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen
ZJN).
3. Datum izbire: 12. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): pogoji iz 40. člena ZJN, zagotovljene letne količine blaga, plačilni rok 30
dni, pri mesu in mesnih izdelkih mora biti
meso slovenskega izvora, odzivni čas – en
delovni dan, zagotovljena kontrola kvalitete,
najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za sukcesivno
dobavo prehrambenih artiklov, ki so jih ponudili, se priznava:
1. za kruh in pekovske izdelke:
– Peks, d.d., Kidričeva 53, 4220
Škofja Loka,
– Žito PI, d.d., Šmartinska c. 154,
1529 Ljubljana;
2. za meso in mesne izdelke:
– Celjske mesnine, d.d., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje,
– Štajnbirt, Mesarija, d.o.o., Kidričeva 22/a, 4220 Škofja Loka;
3. za mleko in mlečne izdelke:
– KGZ, z.o.o., Škofja Loka, Fužinska
ul. 1, 4220 Škofja Loka,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, 3301 Petrovče;
4. za sadje in zelenjavo:
– Agro Mrkac, d.o.o., Cesta v Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo;
5. za zmrznjene in konzervirane ribe:
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo;
6. za jajca:
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo;
7. za mlevske izdelke in testenine:
– Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva 54, 4220 Škofja Loka,
– Peks, d.d., Kidričeva 53, 4220
Škofja Loka,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo,
– Žito, d.d., Šmartinska c. 154, 1529
Ljubljana;
8. za sirupe in sadne sokove:
– Impuls Domžale, d.o.o., Motnica
11/1, 1236 Trzin,
– Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva 54, 4220 Škofja Loka,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo;
9. za ostalo prehrambeno blago:

– Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva 54, 4220 Škofja Loka,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Cvetka
Golarja Škofja Loka, Frankovo naselje 51,
4220 Škofja Loka in Podružnična šola Reteče.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeni artikli po razpisni dokumentaciji.
7. Pogodbena vrednost: orientacijska
vrednost je 24,800.000 SIT, in sicer:
a) za kruh in pekovske izdelke ca.
10,000.000 SIT,
b) za meso in mesne izdelke ca.
3,900.000 SIT,
c) za mleko in mlečne izdelke ca.
3,600.000 SIT,
d) za sadje in zelenjavo ca. 4,000.000
SIT,
e) za zmrznjene in konzervirane ribe ca.
85.000 SIT,
f) za jajca ca. 65.000 SIT,
g) za mlevske izdelke in testenine ca.
350.000 SIT,
h) za sirupe in sadne sokove ca.
500.000 SIT,
i) za ostalo prehrambeno blago ca.
2,300.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vse ponujene cene za skupine prehrambenih artiklov so bile za ca. 5% do 15%
nižje od cen v razpisni dokumentaciji.
11., 12., 13.
Osnovna šola Cvetka Golarja
Škofja Loka
Št. 267/00
Ob-33552
1. Naročnik, poštni naslov: Vzgojno varstveni zavod Radovljica, Kopališka c. 10,
4240 Radovljica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen
ZJN).
3. Datum izbire: 7. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): pogoji iz 40. člena ZJN, zagotovljene letne količine blaga, plačilni rok 30
dni, pri mesu in mesnih izdelkih mora biti
meso slovenskega izvora, odzivni čas – en
delovni dan, zagotovljena kontrola kvalitete,
najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za sukcesivno
dobavo prehrambenih artiklov, ki so jih ponudili, se priznava:
1. za kruh in pekovske izdelke:
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica,
– Pekarna Planika, d.o.o., Bled, Triglavska cesta 42, 4260 Bled,
– Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina
8, 4248 Lesce;
2. za meso in mesne izdelke:
– Celjske mesnine, d.d., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje,
– Mesarija Mlinarič, d.o.o., Železniška 1, 4248 Lesce;
3. za mleko in mlečne izdelke:
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, 3301 Petrovče,
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– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
– Agroind Vipava 1894 Vipava, d.d.,
Vinarska c. 5, 5271 Vipava;
4. za sadje in zelenjavo:
– Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva 54, 4220 Škofja Loka,
– Nadika veleprodaja in maloprodaja,
d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana;
5. za zmrznjene in konzervirane ribe:
– Brumec – Ručigaj, d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš;
6. za jajca:
– Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva 54, 4220 Škofja Loka,
– Nadika veleprodaja in maloprodaja,
d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana;
7. za mlevske izdelke in testenine:
– Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva 54, 4220 Škofja Loka,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica,
– Peks, d.d., Kidričeva 53, 4220
Škofja Loka;
8. za sirupe in sadne sokove:
– Fructal, živilska industrija, d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina,
– Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva 54, 4220 Škofja Loka;
9. za ostalo prehrambeno blago:
– Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva 54, 4220 Škofja Loka.
6. (a) Kraj dobave: Vzgojno varstveni zavod Radovljica, Kopališka c. 10, 4240 Radovljica in enote v Begunjah na Gorenjskem,
v Kamni Gorici, v Kropi, na Posavcu, v Lescah in v Radovljici.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeni artikli po razpisni dokumentaciji.
7. Pogodbena vrednost: orientacijska
vrednost je 31,520.000 SIT, in sicer:
a) za kruh in pekovske izdelke ca.
3,000.000 SIT,
b) za meso in mesne izdelke ca.
11,000.000 SIT,
c) za mleko in mlečne izdelke ca.
4,100.000 SIT,
d) za sadje in zelenjavo ca. 6,800.000
SIT,
e) za zmrznjene ribe in ostalo hrano ca.
650.000 SIT,
f) za jajca ca. 470.000 SIT,
g) za mlevske izdelke in testenine ca.
1,300.000 SIT,
h) za sirupe in sadne sokove ca.
900.000 SIT,
i) za ostalo prehrambeno blago ca.
3,300.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vse ponujene cene za skupine prehrambenih artiklov so bile za ca. 5% do 15%
nižje od cen v razpisni dokumentaciji.
11., 12., 13.
Vzgojno varstveni zavod Radovljica
Št. 27/34
Ob-33554
1. Naročnik, poštni naslov: Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o., Erjavčeva 20,
5000 Nova Gorica, faks 065/129-63-15.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
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3. Datum izbire: 24. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ponudbena cena,
– reference,
– pogoji servisiranja,
– tehnična podpora,
– plačilni pogoji,
– urejenost ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.d., Cesta
24. junija 3, 1231 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Nova Gorica, Erjavčeva 20.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: oprema za zaščito: terminali za zaščito, 2 kom.
7. Pogodbena vrednost: 7,661.220 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,044.281 SIT, 7,661.220 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000.
SENG, d.o.o., Nova Gorica
Ob-33595
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola Ivana Groharja Škofja Loka, Podlubnik 1,
4220 Škofja Loka.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): izbira izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 17. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): pogoji iz 40. člena ZJN, zagotovljene letne količine blaga, plačilni rok 30
dni, pri mesu in mesnih izdelkih mora biti
meso slovenskega izvora, odzivni čas - en
delovni dan, zagotovljena kontrola kvalitete,
najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za sukcesivno
dobavo prehrambenih artiklov, ki so jih ponudili, se priznava:
1. Za kruh in pekovske izdelke:
– Pekarna Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 5, 4202 Naklo,
– Peks, d.d., Kidričeva 53, 4220
Škofja Loka,
– Don don, d.o.o., Proizvodnji obrat
Stražišče, Laze 16, 4001 Kranj,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica,
– Žito, prehrambena industrija, d.d.,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana.
2. Za meso in mesne izdelke:
– Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva c. 10,
2250 Ptuj,
– Kraljeve mesnine, d.d., Agrokombinatska 63, 1001 Ljubljana,
– Štajnbirt, mesarija, d.o.o., Kidričeva 22a, 4220 Škofja Loka.
3. Za mleko in mlečne izdelke:
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, 3301 Petrovče,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
– Agroind Vipava, 1894, Vipava, d.d.,
Vinarska cesta 5, 5271 Vipava.
4. Za sadje in zelenjavo:
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo,

– Impuls, d.o.o., Domžale, Motnica
11/1, 1236 Trzin.
5. Za zmrznjene in konzervirane ribe:
– Impuls, d.o.o., Domžale, Motnica
11/1, 1236 Trzin,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo,
– Brumec - Ručigaj, d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš.
6. Za jajca:
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo.
7. Za mlevske izdelke in testenine:
– Impuls, d.o.o., Domžale, Motnica
11/1, 1236 Trzin,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica,
– Peks, d.d., Kidričeva 53, 4220
Škofja Loka,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo,
– Žito, prehrambena industrija, d.d.,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana.
8. Za sirupe in sadne sokove:
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo,
– Impuls, d.o.o., Domžale, Motnica
11/1, 1236 Trzin.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Ivana
Groharja Škofja Loka, Podlubnik 1, 4220
Škofja Loka.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeni artikli po razpisni dokumentaciji.
7. Pogodbena vrednost: orientacijska
vrednost je 16,280.000 SIT, in sicer:
a) za kruh in pekovske izdelke ca.
4,300.000 SIT,
b) za meso in mesne izdelke ca.
2,750.000 SIT,
c) za mleko in mlečne izdelke ca.
3,300.000 SIT,
d) za sadje in zelenjavo ca. 2,420.000
SIT,
e) za zmrznjene ribe in ostalo hrano ca.
440.000 SIT,
f) za jajca ca. 110.000 SIT,
g) za mlevske izdelke in testenine ca.
200.000 SIT,
h) za sirupe in sadne sokove ca.
1,110.000 SIT,
i) za ostalo prehrambeno blago ca.
1,650.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: pogodba se
sklepa z izvajalci, ki nimajo podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vse ponujene cene za skupine prehrambenih artiklov so bile za ca. 5 do 15% nižje
od cen v razpisni dokumentaciji.
11., 12., 13.
Osnovna šola Ivana Groharja
Škofja Loka
Št. 512/2057-741
Ob-33620
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske
elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170,
2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 24. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): v skladu z razpisno dokumentacijo.

Stran

6584 / Št. 71-72 / 11. 8. 2000

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: TSN tovarna stikalnih naprav, d.o.o., Maribor, Šentiljska c. 49.
6. (a) Kraj dobave: Dravske elektrarne
Maribor, d.o.o., PE Spodnja Drava, HE Formin.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: obnova sistema lastne rabe
enosmernih in razsmerjenje napetosti
HE Formin.
7. Pogodbena vrednost: 14,638.646
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 37,485.000 SIT, 12,732.742 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000, Ob-29266.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
Št. 101-12/00
Ob-33640
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o., Verdijeva 1,
6310 Izola.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 21. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): pri ocenjevanju ponudb so bila uporabljena naslednja merila: ponujena
cena, plačilni pogoji, dobavni rok, čas odziva, dobava rezervnih delov, garancijski
rok. Izbran je bil ponudnik, ki je dosegel
največ točk na podlagi kombinacije naštetih meril.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
pod točko A) Exprum, d.o.o., Blatnica
1, 1236 Trzin,
pod točko B) Trgoavto, d.d., Pristaniška
43/a, 6000 Koper.
6. (a) Kraj dobave: Izola.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
točka A) 1 delovno vozilo za čiščenje pometanje ulic, trgov in čiščenje peskolovcev z rotirajočimi ščetkami in sesanjem,
točka B) 1 delovno kombinirano vozilo za visokotlačno pranje kanalizacije,
vakuumsko sesanje odplak in pranje
ulic.
7. Pogodbena vrednost:
točka A) 15,548.200 SIT,
točka B) 20,871.443,98 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
točka A) dve ponudbi,
točka B) štiri ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A) najvišja 15,548.200, najnižja
15,055.360,
B) navišja 21,518.924, najnižja
20,291.165 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000, št. objave
8174/1817/2000.
Javno podjetje - Komunala Izola
Izola, d.o.o.
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Št. 259/00
Ob-33661
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja, Bohinjska Bistrica, Savska cesta 10, Bohinjska Bistrica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen
ZJN).
3. Datum izbire: 20. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): pogoji iz 40. člena ZJN, zagotovljene letne količine blaga, plačilni rok 30
dni, pri mesu in mesnih izdelkih mora biti
meso slovenskega izvora, odzivni čas – en
delovni dan, zagotovljena kontrola kvalitete,
najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za sukcesivno
dobavo prehrambenih artiklov, ki so jih ponudili, se priznava:
1. Za kruh in pekovske izdelke:
– Don Don, d.o.o., Proizvodnji obrat
Stražišče, Laze 16, Kranj,
– Pekarna Mirko Lapajne, s.p., Kamnje 34, Bohinjska Bistrica,
– Pekarna Planika, d.o.o., Bled, Triglavska cesta 43, Bled,
– Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina
8, Lesce.
2. Za meso in mesne izdelke:
– Kraljeve mesnine, d.d., Agrokombinatska 63, Ljubljana,
– GKZ Srednja vas v Bohinju, z.o.o.,
Srednja vas v Bohinju 73, Srednja vas v
Bohinju.
3. Za mleko in mlečne izdelke:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče.
4. Za sveže sadje in zelenjavo:
– Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva 54, Škofja Loka,
– Pik As, podjetje za trgovino in prevoz Tržič, d.o.o., Brezje pri Tržiču 41a, Tržič,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, Naklo.
5. Za čaje in suho sadje:
– Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva 54, Škofja Loka,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, Naklo.
6. Za testenine:
– Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva 54, Škofja Loka,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, Naklo.
7. Za konzervirano sadje in sadne sirupe:
– Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva 54, Škofja Loka,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, Naklo.
8. Za jajca:
– Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva 54, Škofja Loka,
– Pik As, podjetje za trgovino in prevoz Tržič, d.o.o., Brezje pri Tržiču 41a, Tržič,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, Naklo.
9. Za olja:
– Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva 54, Škofja Loka,

– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, Naklo.
10. Za ostalo prehrambeno blago:
– Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva 54, Škofja Loka,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, Naklo.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Savska cesta 10, Bohinjska Bistrica; podružnična šola Srednja vas v Bohinju, Srednja
vas v Bohinju 69, Srednja vas v Bohinju in
enota Vrtec Bohinj, Mencingerjeva ulica 4,
Bohinjska Bistrica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeni artikli po razpisni dokumentaciji.
7. Pogodbena vrednost: orientacijska
vrednost je 23,380.000 SIT, in sicer:
a) za kruh in pekovske izdelke ca.
5,000.000 SIT,
b) za meso in mesne izdelke ca.
5,600.000 SIT,
c) za mleko in mlečne izdelke ca.
2,500.000 SIT,
d) za sveže sadje in zelenjavo ca.
2,900.000 SIT,
e) za čaje in suho sadje ca. 600.000
SIT,
f) za testenine ca. 200.000 SIT,
g) za konzervirano sadje in sadne sirupe
ca. 2,200.000 SIT,
h) za jajca ca. 180.000 SIT,
i) za olja ca. 200.000 SIT,
j) za razno prehrambeno blago ca.
4,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: pogodba se
sklepa z izvajalci, ki nimajo podizvajalcev.
9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vse ponujene cene za skupine prehrambenih artiklov so bile za ca. 5 do 15% nižje
od cen v razpisni dokumentaciji.
11., 12., 13.
Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja,
Bohinjska Bistrica
Št. 432-5/00
Ob-33667
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za zdravstvo, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. avgust 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kakovost blaga, konkurenčnost
cen, plačilni roki.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cankarjeva založba d.d., Kopitarjeva 2, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Štefanova 5, Ljubljana, Breg 14, Ljubljana, Dunajska 105, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material.
7. Pogodbena vrednost: 5,182.248,77
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: prejete so bile tri ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,264.687,42 SIT in 5,182.248,77
SIT.
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11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: 21. julij
2000, Uradni list RS, št. 65/00.
14.
Ministrstvo za zdravstvo
Št. 4.4.1.2.-4168/2000
Ob-33688
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice d.d., Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3.člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 31. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, plačilni rok in druga merila
iz razpisne dokumentacije.
5. Ime in naslov izvajalca,ki mu je naročilo dodeljeno.
a.) Borove podnice:
– ACCOM d.o.o., Cankarjeva 3, Logatec,
– M-Sora, z.o.o.,Trg Svobode 2, Žiri,
– Merkur, d.d., Cesta na Okroglo 7,
4202 Naklo,
– L.K.F., d.o.o., Rogozniška 33, 2250
Ptuj,
– Lesna ind.Litija d.d., Zagorica 1, Litija,
b.) Smrekove podnice:
– L.K.F., d.o.o., Rogozniška 33, Ptuj,
– PIL Hoče, Miklavška 53, 2311 Hoče.
6. (a) Kraj dobave: razne lokacije v Republiki Sloveniji, po dispoziciji kupca.
(b) Vrsta in količina blaga,ki ga je potrebno dobaviti
a.) borove podnice – 1.600 m3.
b.) smrekove podnice – 400 m3.
7. Pogodbena vrednost ( brez D.D.V.):
a.) 71,987.613 SIT( 28,166.613+
24,795.000+ 6,795.000+ 3,276.000 +
9,000.000),
b.) 15.834.500 SIT (9,950.000 +
5,884.500).
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim ( podatke od
4. do 10. točke navesti za vsako pogodbo
posebej, če je bilo naročilo oddano po delih!): 6,795.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb:
a.) 8 - borove podnice,
b.) 7 -smrekove podnice.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe ( brez DDV.):
a.) borove podnice: 48.000 SIT/m3,
44.291,22 SIT/m3
b.) smrekove podnice: 48.000 SIT/m3,
39.230,00 SIT/m3.
11.Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: primerjava ponudb je bila narejena zaradi različnih ponujenih cen za vsako razpisano lokacijo posebej.
12.
13.Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 33 z dne 14. 4. 2000, Ob- 25345.
Slovenske železnice, d.d.
Ob-33687
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3.člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 20. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: konkurenčnost cen, kvaliteta blaga, reference,
plačilni rok.
5. Ime in naslov izvajalca,ki mu je naročilo dodeljeno: Color, d.d., C. komandanta
Staneta 4, 1215 Medvode.
6. (a) Kraj dobave: razne lokacije v Republiki Sloveniji po dispoziciji kupca.
(b) Vrsta in količina blaga,ki ga je potrebno dobaviti: 54.200 kg barv za vzdrževanje tovornih vagonov.
7. Pogodbena vrednost: 19,709.600 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– najvišja 24,989.022 SIT,
– najnižja 19,709.600 SIT.
11., 12.
13.Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: 5. 5.
2000, Ur. l. RS, št. 37, Ob-26617.
Slovenske železnice, d.d.
Št. 110-1/00
Ob-33712
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 2. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena in druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Skupina Atlantis d.o.o., Parmova 51, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nabava licenčne programske opreme.
7. Pogodbena
vrednost:
16,193.979,84 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,273.799 SIT; 16,193.979,84 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/00
Ob-33713
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 2. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena in druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ATR d.o.o., Linhartova 49a,
1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nabava računalniške
opreme.
7. Pogodbena vrednost: 23,633.757
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,880.596 SIT; 23,633.757 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji
Št. 1369
Ob-33730
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo, Aškerčeva 5, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 1. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): upoštevana so bila merila navedena v razpisni dokumentaciji: ponudbena
cena, tehnične karakteristike opreme, plačilni pogoji, dobavni rok, garancije, servis in
vzdrževanje, reference in izkušnje ponudnika. Naročnik ni izbral izvajalca za dobavo
aparature navedene v razpisu pod C: univerzalni ATR modul za snemanje spektrov
tekočih in trdnih snovi z diamantno prizmo z
možnostjo nadgraditve za snemanje pri višji
ali nižji temperaturi, ker nobena ponudba ni
popolnoma ustrezala potrebam naročnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za opremo pod A: FT-IR spektrometer
(osnovna aparatura): BIA, Podjetje za laboratorijsko in procesno opremo, d.o.o., Teslova 30, 1111 Ljubljana,
– za opremo pod B: računalnik in tiskalnik: BIA, Podjetje za laboratorijsko in procesno opremo, d.o.o. Teslova 30, 1111 Ljubljana,
– za opremo pod D: nastavek za snemanje praškastih snovi (diffusse reflectance
accessory): BIA, Podjetje za laboratorijsko
in procesno opremo, d.o.o., Teslova 30,
1111 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
Aškerčeva 5/IV, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– opremo pod A: FT-IR spektrometer
(osnovna aparatura), za ceno 5,294.000
SIT,
– opremo pod B: računalnik in tiskalnik za ceno 379.000 SIT,
– opremo pod D: nastavek za snemanje praškastih snovi (diffuse reflectance
accessory) za ceno 455.400 SIT.
7. Pogodbena vrednost: BIA, Podjetje za
laboratorijsko in procesno opremo, d.o.o.,
Teslova 30, 1111 Ljubljana, 7,292.796 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za opremo pod A: 5,852.400 SIT,
5,294.000 SIT,
– za opremo pod B: 379.000 SIT,
290.812 SIT,
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– za opremo pod C: 2,436.180,80 SIT,
1,850.000 SIT,
– za opremo pod D: 714.000 SIT,
455.400 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ena
ponudba je bila izločena iz postopka, ker jo
ponudnik naročniku ni predložil pravočasno.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63-64 z dne 14. julija 2000,
Ob-31952.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo
Ob-33760
1. Naročnik, poštni naslov: Javne naprave, javno podjetje, d.o.o, Teharska 49,
3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3.člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: ustreznost tehničnim zahtevam, letni stroški vozila, pogoji ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Avtocommerce, d.o.o., Ptujska c. 132, Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: tovorno specialno vozilo –
samonakladalec in delovno vozilo za
zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov.
7. Pogodbena vrednost: za tovorno specialno vozilo – samonakladalec 15,659.932,33
SIT in za delovno vozilo za zbiranje in prevoz
komunalnih odpadkov 33,920.773,88 SIT
(oba z dodatno opremo).
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za tovorno specialno vozilo – samonakladalec 14,146.720 SIT in 12,988.850
SIT, za delovno vozilo za zbiranje in prevoz
komunalnih odpadkov pa 27,048.306,10
SIT in 24,850.770 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000, Ob-29229.
Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.,
Celje
Ob-33752
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 1. 8. 2000 (za Lot 3, 4
in 6 pozicija 6.2.), 2. 8. 2000, (za Lot 5, in
66.1., in 6.3.) in 3. 8.2000 (Lot 1 in 2).
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– Lot 1, 2 in 3 - ponudnik je najbolje
usposobljen, ima najboljše reference in je
ponudil najnižjo ceno,
– Lot 4 - ponudnik je ponudil najboljšo
opremo, najnižjo ceno in najnižje stroške
vzdrževanja,
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– Lot 5 - ponudnik je ponudil SAP R/3
Licence za najustreznejšo podatkovno bazo,
– Lot 6 - pozicija 6.1.in 6.3.- ponudnik
je najcenejši,
– Lot 6 - pozicija 6.2.- ponudnik zagotavlja nevtralno svetovanje,
– Lot 6, pozicija 6.4.- ponudnik je za
izbrani paket šolanja najcenejši in ima najboljše reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno
– Lot 1, 2 in Lot 6, pozicija 6.4.- KAPSCH AG, Avstrija,
– Lot 3, 4 in 6, pozicija 6.2.- skupina
Atlantis d.o.o., Ljubljana,
– Lot 5 in 6, pozicija 6.1 in 6.3. - IBM
Slovenija d.o.o. Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Kolodvorska 11.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– Lot 1- Dobava sistema SAP R/3
in integracija aplikacij na strežnike in
odjemalce,
– Lot 2 - 305 svetovalnih človek/dni za implementacijo SAP R/3 aplikacij FI, FI-AA, TR, IM, CO-stroški,
– Lot 3 - Dobava in instalacija programske opreme podatkovne baze Microsoft SQL Server ter pripadajoče šolanje,
– Lot 4- Dobava 4 kom strežnikov z
licencami Microsoft in Citrix in pripadajoče šolanje,
– Lot 5 - 100 licenc SAP R/3 za
podatkovno bazo Microsoft SQL,
– Lot 6- pozicija 6.1.in 6.3. - Svetovanje za SAP R/3 in kontroling v obsegu
14 človek/dni,
– Lot 6- pozicija 6.2. - Projektno svetovanje vodstvu SŽ v obsegu 6 človek/dni za projekt SAP R/3,
– Lot 6, pozicija 6.4. - Šolanje SAP
R/3 za nivo 2 in 3 v obsegu 39 uč./dni.
7. Pogodbena vrednost:
– Lot 1- 11.344.717,44 SIT,
– Lot 2 - 52,978.343,04 SIT,
– Lot 3 - 1,787.395,47 SIT,
– Lot 4 - 66,986.021,06 SIT,
– Lot 5 - 73,197.271,65 SIT,
– Lot
6,
pozicija
6.1.in
6.3.
3,526.830,37, SIT,
pozicija 6.4. 10,851.388,66 SIT, pozicija 6.2. 1,677.900 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– Lot 1, 2, 3 in 6 - 4 ponudbe,
– Lot 4 - 7 ponudb,
– Lot 5 - 3 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe
– Lot 1 - 24,459.784 SIT, oziroma
10,247.652 SIT,
– Lot 2 - 67,244.451 SIT, oziroma
42,069.994 SIT,
– Lot 3 - 5,288.732 SIT, oziroma
1,787.395 SIT,
– Lot 4 - 106,723.680 SIT, oziroma
35,502.708 SIT,
Lot 5 - 90,376.592 SIT, oziroma
67,030.762 SIT,
Lot 6 - 20,370.983 SIT, oziroma
279.650 SIT(ponudbena cena na dan).
11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 44 z
dne 26. 5. 200, Ob-28215.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Ob-33753
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 1. 8. 2000 ( za Lot 1
in 2).
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire:
– Lot 1 - ponudnik je najbolje usposobljen ima najboljše reference in je ponudil
najnižjo ceno in najnižje stroške vzdrževanja,
– Lot 2 - ponudnik je najbolje usposobljen ima najboljše reference in je ponudil
najboljše materiale in opremo ter najboljšo
garancijo za izvedbo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Lot 1 - Skupina Atlantis, d.o.o. Ljubljana,
– Lot 2 - SRC.SI d.o.o. Ljubljana.
6.(a) Kraj dobave: Ljubljana, Kolodvorska 11.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– Lot 1 - Dobava 50 kom tankih odjemalcev in 1 kom PC z zahtevanimi licencami Microsoft in Citrix,
– Lot 2 - Izvedba LAN omrežij na zahtevanih lokacijah v skupnem številu do
500 priključkov.
7. Pogodbena vrednost:
– Lot 1 - 11.458.142,89 SIT,
– Lot 2 - 39,041.286,08 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– Lot 1 - 3 ponudbe,
Lot 2 - 4 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– Lot 1 - 5,625.034,80 SIT, oziroma
4,604.657,40 SIT,
– Lot 2 - 36,890.527,68 SIT, oziroma
34.045.726,26 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000,Ob-28928.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov
o izidu razpisa gradbenih del
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih
Št. 512/2626-704
Ob-33247
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske
elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170,
2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 28. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v postopku vrednotenja in ocenjevanja ponudb so bila upoštevana merila,
ki so bila objavljena v Ur. l. RS št. 48 z dne
2. 6. 2000:
– cena 55 točk,
– reference 35 točk,
– garancija 10 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GP Radlje, d.d., Mariborska
c. 40, 2360 Radlje ob Dravi.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija in zaščita
betonskih in armiranobetonskih elementov pregradnega objekta na HE Dravograd.
7. Pogodbena
vrednost:
58,911.113,63 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
74,976.828,77 SIT, 58,911.113,63 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000, Ob-28691.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Maribor
Št. 512/2626-704
Ob-33614
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske
elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170,
2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v postopku vrednotenja in ocenjevanja ponudb so bila upoštevana merila,
ki so bila objavljena v Ur. l. RS št. 48 z dne
2. 6. 2000:
– cena 55 točk,
– reference 35 točk,
– garancija 10 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GP Radlje, d.d., Mariborska
c. 40, 2360 Radlje ob Dravi.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija in zaščita
betonskih in armiranobetonskih elementov pregradnega objekta na HE Dravograd.
7. Pogodbena
vrednost:
58,911.113,63 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 74,976.828,77 SIT, 58,911.113,63
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000, Ob-28691.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
Št. 351-18/2000-03
Ob-33619
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Muta, Občinska uprava, Glavni trg 17, 2366
Muta.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 18. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbran najugodnejši ponudnik ima
dobre reference in ugodno ceno.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Podjetje za urejanje hudournikov, d.d., Hajdrihova ul. 28, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba pripravljalnih
del za izgradnjo čistilne naprave Muta
na izlivnem odseku mučke Bistrice.
7. Pogodbena vrednost: 38,690.411
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 46,353.977 SIT, 37,813.363 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000, Ob-29235.
Občina Muta
Št. 351-8/98-03
Ob-33621
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Muta, Občinska uprava, Glavni trg 17, 2366
Muta.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 24. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbran najugodnejši ponudnik je
najcenejši in ime ustrezne reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Kograd JGEM, d.d.,
Selovec 83, Šentjanž pri Dravogradu.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba vodovoda v
Podlipju v Občini Muta.
7. Pogodbena vrednost: 10,698.609 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 3,744.513
SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,383.764 SIT, 10,698.609 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000,
Ob-31034.
Občina Muta
Št. 351-4/2000-03
Ob-33623
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Muta, Občinska uprava, Glavni trg 17, 2366
Muta.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbran najugodnejši ponudnik je
najcenejši in ima ustrezne reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
d.d., Iztokova ul. 30, 2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija ceste Gortina-Muta do priključka ceste za Bistriški jarek.
7. Pogodbena vrednost: 37,796.503 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 0 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 42,395.588 SIT, 37,796.503 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000,
Ob-29236.
Občina Muta
Št. 13-297
Ob-33641
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 31. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– najugodnejša cena,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– gradbena dela: Cestno podjetje Kranj,
d.d., Jezerska cesta 20, Kranj;
– postavitev ograje: Difa Trading, d.o.o.,
Kidričeva 36a, Jesenice.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zunanja ureditev OŠ
Orehek, Kranj.
7. Pogodbena vrednost:
– gradbena dela: 11,263.643,50 SIT,
– postavitev ograje: 7,430.495,70 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– gradbena dela: 15,986.697,17 SIT,
11,263.643,50 SIT,
– postavitev ograje: 9,150.677 SIT,
1,859.231 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000.
Mestna občina Kranj
Št. 005-11/00-133
Ob-33536
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 18. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, reference
ponudnika, rok izdelave razpisanih del,
garancija na izvedena dela in plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Veko Velenje, z.o.o., Stari
trg 36, Velenje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja I. faze fekalne kanalizacije za območje ZN Dramlje.
7. Pogodbena
vrednost:
39,629.661,45 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 13,500.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 42,732.966,11 SIT, 36,975.272,75
SIT.
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11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: drugih pomembnih informacij ni.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni bil objavljen.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000, Ob-28651.
Občina Šentjur pri Celju
Št. 30/2000
Ob-33537
1. Naročnik, poštni naslov: Zveza kulturnih društev Sevnica, Glavni trg 25, Sevnica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalcev brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izvajalčeva ponudba je popolna,
izvajalec ima ustrezne reference, ki jih je
izkazal že na omenjenem objektu.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Posavje, d.d., Trg Svobode 10, Sevnica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj in izvedba: restavratorska in
adaptacijska dela na sevniškem gradu,
Cesta na grad 15, Sevnica.
Pogodbena vrednost: 17,868.669,90
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,438.929 SIT, 25,401.130,70 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000, Ob-30444.
Zveza kulturnih društev Sevnica
Št. 344-04/2000
Ob-33542
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Vuzenica, Mladinska 1, 2367 Vuzenica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 18. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference, cena, garancija, dodatne ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor, Iztokova 30, 2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija lokalne ceste Pohorska cesta Vuzenica, v Vuzenici.
7. Pogodbena
vrednost:
16,502.684,38 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,711.929,50 SIT, 16,502.684,38
SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni bil objavljen.
13. Datum in številka objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000, Ob-30150.
Občina Vuzenica
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Ob-33543
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, kontaktna oseba Ivan Pfeifer, univ. dipl.
inž. kom., tel. 063/42-65-772.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena 80%, usposobljenost ponudnika 5%, reference 5% in dodatne ugodnosti 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Gradis, d.d., Ulica XIV.
divizije 12, 3000 Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova dvorane Golovec, Celje.
7. Pogodbena vrednost: 40,393.965
SIT z DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 45,514.489 SIT, 40,132.107 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Ur. l. RS, št. 41-42 z dne 19. 5. 2000.
Mestna občina Celje
Št. 2602
Ob-33544
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala
Novo mesto d.o.o. Rozmanova 2, 8000 Novo mesto.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 31. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
1. Reference za izvedbo tovrstnih del:
–brez potrjenih referenc o kvalitetno
izvedenih delih ali niso priložene v originalu
– izločen iz postopka oddaje naročila,
– ima potrebne potrjene reference –
ostaja v postopku oddaje naročila.
2. Ponudbena cena:
– ugodnejša je nižja cena,
– fiksnost cen.
3. Plačilni pogoji:
– ne sprejema plačilnih pogojev razpisa (če v ponudbi ni priložene izjave o sprejemanju vseh razpisanih pogojev) – izločen
iz postopka oddaje naročila,
– sprejema vse razpisane plačilne pogoje ali pa nudi ugodnejše – ostaja v postopku oddaje naročila.
4. Rok izvedbe:
– izvedba v daljšem roku kot je razpisano (če v ponudbi ni priložene izjave o
sprejemanju vseh razpisnih pogojev ali nudi
daljši rok izvedbe kot je razpisan) – izločen
iz postopka oddaje naročila,
– izvedba v krajšem ali razpisanem roku – ostaja v postopku oddaje naročila.
5. Usposobljenost ponudnika:
Usposobljenost ponudnika se bo preverjala na osnovi izjav ponudnika, ki jih mora priložiti k ponudbi po 1. do 5. in po 7.
točki 4. člena odredbe ter na osnovi prilog
k navedenim izjavam.
6. Sposobnost ponudnika:
Sposobnost ponudnika se bo preverjala na osnovi naslednjih podatkov in listin:

– seznama referenčnih objektov pri
katerih je sodeloval odgovorni vodja del,
– poimenskega seznama delavcev po
kvalifikacijski strukturi, ki bodo sodelovali
pri izvajanju del, skladno z zakonom o graditvi objektov,
– izjave o prostih kapacitetah ponudnika in
– seznama osnovnih sredstev in opreme s katero ponudnik razpolaga.
Če ponudnik zagotavlja kapaciteto s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja z njimi, mora k ponudbi priložiti
podizvajalske pogodbe oziroma pogodbo
o skupnem nastopanju in zgoraj navedene priloge po seznamu tudi za podizvajalce.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Novograd d.d. Novo mesto,
Podbevškova 12, 8000 Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda
Iglenik-Cerovec I.c faza.
7.
Pogodbena
vrednost: 16,781.005,75 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,921.450,50 SIT, 16,781.005,75
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000,
Ob-31030.
14.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Ob-33584
1. Naročnik, poštni naslov: MOC Celje,
Zavod za planiranje in izgradnjo, Trg celjskih knezov 8, Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: najugodnejši ponudnik
je bil izbran s sklepom št. JN IN 001/2000
dne 10. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– osnovno najugodnejša ponudba,
– ustrezne reference za tovrstna dela.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Isar, d.o.o., Petelinškova
13, Vojnik.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela pri
izgradnji objektov komunalne opreme
za stanovanjska bloka K 1 in K 2. Glazija
Celje.
7. Pogodbena
vrednost:
13,612.531,10 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,555.505,23 SIT, 13,612.531,10
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000,
Ob-29963.
Mestna občina Celje
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Ob-33586
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Restavratorski center Republike Slovenije, Plečnikov trg 2, 1000 Ljubljana, tel:
061/2343100, faks: 2343176.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 10. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v razpisanem roku nismo prejeli
nobene ponudbe.
5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: nobena.
10., 11., 12.
13.Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000 pod št.
29962.
14.
Restavratorski center RS

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nigrad, d.o.o., Moškričeva
18, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava vodovoda
po Švarovi ulici.
7. Pogodbena
vrednost:
30,898.316,30 SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 31,998.198 SIT in 30,898.316,30 SIT
(brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14/99;
izid v Uradnem listu RS, št. 44-45/99.
13.
Javno podjetje
Vodovod – kanalizacija, d.o.o.

Št. 013513
Ob-33685
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN):javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 27. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril navedenih v razpisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbeni rok, ponudbeni odstotek za obračun manipulativnih stroškov).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalna operativa, d.d. ,
Povšetova 8, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava vodovoda
v ureditvenem območju ŠO 6/1 (Celovška, Kosmačeva, Tacenska, Arhova, Peršinova).
6.
Pogodbena
vrednost:
81,567.580,78 SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 86,420.878,34 SIT in 79,634.582,73
SIT (brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14/99;
izid v Uradnem listu RS, št. 44-45/99.
13.
Javno podjetje
Vodovod – kanalizacija, d.o.o.

Št. 002-03-5/2000-2108
Ob-33724
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo mesto, d.d., Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo
mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sanacije in preplastitve lokalnih cest.
7. Pogodbena vrednost: 20,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 27,245.050 SIT, 25,930.100 SIT.
11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 48 z
dne 2. 6. 2000, Št. 002-03-5/2000-2101,
Ob-28961.
Mestna občina Novo mesto

Št. 013513
Ob-33686
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN):javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 27. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril navedenih v razpisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbeni rok, ponudbeni odstotek za obračun manipulativnih stroškov).

Št. 602-5/00-151
Ob-33743
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3.člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 20. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila določena v razpisni dokumentaciji, tj. najnižja ponudbena cena, kvaliteta ponujene opreme, zagotovitev servisiranja opreme, garancija za kvaliteto izvršenih del in garancijski rok, boniteta ponudnika
in reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gramiz, d.d., Ob Mahovniški c. 11, Kočevje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija centralne kuhinje Vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kočevje – izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter
dobava in montaža opreme; Kočevje, C.
na stadion 3.

7. Pogodbena vrednost: 34,913.739 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 19,500.000
SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 63,550.205 SIT in 58,232.624 SIT
(vključen DDV).
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik se je v skladu s pogoji razpisne dokumentacije odločil za sklenitev pogodbe
za izvedbo del v manjšem obsegu od razpisanega.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000.
Občina Kočevje
Št. 002-03-5/2000-2108
Ob-33819
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, rok izvedbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo mesto, d.d., Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo
mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izgradnja III. etape 1. faze lokalne ceste Dolž–
Pangrč Grm.
7. Pogodbena vrednost: 24,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 55,168.595 SIT, 55,119.368,43 SIT.
11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 54 z
dne
16.
6.
2000,
Št.
002-03-6/2000-2105, Ob-30110.
Mestna občina Novo mesto

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov
o izidu razpisa storitev
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 913-0005/2000-034
Ob-33545
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava RS za telekomunikacije, Kotnikova
19a, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 31. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): komisija se je odločala glede na
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kriterije ocenjevanja iz razpisne dokumentacije, odločilni parametri za odločitev so bile
tehnične in upravljalske lastnosti, možnost predelave in servisiranja ter cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
(a) ELTI, d.o.o., Panonska 23, Gornja Radgona.
(b) IMP-Telekom, d.d., Vojkova 58, Ljubljana.
6.
7. Vrsta, obseg in vrednost dodeljenih del po ponudnikih glede na razpis:
(a) Oddajnik 20W 1 kos
Pretvornik 10W s sat 3 kose
(b)Oddajnik 100W 2kosa
Pretvornik 20W 2 kosa
Pretvornik 10W 3 kose
Pretvornik 5W 2 kosa
Pretvornik 2W 7 kosov

1,470.227 SIT,
4,410.807 SIT,
6,061.976 SIT,
2,009.412 SIT,
2,566.125 SIT,
1,736.992 SIT,
5,029.780 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28.209.330,56 SIT (delna ponudba – brez
merilne opreme), 22,686.445,60 SIT (delna ponudba – brez merilne opreme).
11., 12., 13.
Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za telekomunikacije

Št. 344-06-04/00
Ob-33546
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena 40%, reference 20%, plačilni pogoji 20%, izkušnje naročnika s ponudnikom 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gozdno gospodarstvo Celje
d.d., OE Poslovne storitve, Ljubljanska cesta 13, Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vzdrževanje gozdnih
cest na območju Občine Vitanje v zasebnih in državnih gozdovih v letu 2000.
7. Pogodbena vrednost: 5,369.800 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,605.760 SIT; 5,369.800 SIT.
11.,12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000,
Ob-28414.
Občina Vitanje
Št. 352-05-003/00-26
Ob-33560
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, plačilni pogoji, rok izgradnje, garancijski pogoji, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Grosuplje, d.d., Emonska 8, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izgradnja čistilne naprave za naselje Vodice.
7. Pogodbena vrednost: 75,368.660
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 258,679.079 SIT, 74,454.992 SIT.
11., 12.
Občina Vodice
Št. 1262/00
Ob-33602
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Lukovica, Lukovica 46, Lukovica, tel.
01/7235 119.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 3. avgust 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): strokovna usosobljenost ponudnika, reference ponudnika, ponudbena cena, starost voznega parka, fiksnost cen, druge ugodnosti in zagotovila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: KAM BUS, d.d., Maistrova
18, Kamnik – opravljanje prevozov otrok, ki
so od šole oddaljeni več kot 4 km; Cetours,
Avtobusni prevozi Cerar Vojko, Kidričeva 9,
Dob – opravljanje prevozov otrok, ki so od
šole oddaljeni manj kot 4 km.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: opravljanje dnevnih prevozov učencev v Osnovno šolo Janka Kersnika Brdo s podružnično šolo v Krašnji in Blagovnici za
šolsko leto 2000/2001 in 2001/2002.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20.007 SIT/dan, 19.800 SIT/dan.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: pri odpiranju ponudb je bil prisoten predstavnik
Cetours-a, Cerar Vojko.
12.
Občina Lukovica
Št. 913-0004/2000-029
Ob-33608
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava RS za telekomunikacije, Kotnikova
19a, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 3. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): komisija se je odločala glede na
kriterije ocenjevanja iz razpisne dokumentacije, odločilni parametri za odločitev so bile
tehnične in upravljalske lastnosti, enostavnost servisiranja ter cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
(a) IMP-Telekom, d.d., Vojkova 58, Ljubljana,
(b) Belmet, d.o.o., Prušnikova 95, Ljubljana.
6. Vrsta, obseg in vrednost dodeljenih
del po ponudnikih glede na razpis:
(a) TV oddajnik 5kW VHF in merilni
sistem instrumentov 1 kpl,
(b) merilni demodulator: 1 kos.
7. Vrednost dodeljenih del po ponudnikih glede na razpis:
(a) 39,026.407 SIT,
(b) 1,326.967,68 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 41,080.585 SIT (kompletna ponudba),
11,177.697,37 SIT (delna ponudba – samo merilni instrumenti).
11., 12., 13.
Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za telekomunikacije
Št. 403-1/00
Ob-33610
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenije, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 31. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): konkurenčnost cen, količinski
popusti, čas opravljanja storitve.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Secom Trade d.o.o., Podjunska 17, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: storitve fotokopiranja in razmnoževanja.
7. Pogodbena vrednost: 10,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: cene za posamezno storitev se med
najvišjim in najnižjim ponudnikom v povprečju razlikujejo za 129,67%.
11., 12., 13.
Ministrstvo za finance
Št. 90315-13/2000-7
Ob-33649
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 31. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): velja za vse razpisane naloge
enako, in sicer:
– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalogam,
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– usposobljenost nosilcev (ključnega
osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– naloga 3.1.: Igea, d.o.o., Koprska 94,
1000 Ljubljana,
– naloga 3.2.: Monolit, d.o.o., Letališka
17, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
3.1. Usklajevanje podatkov in dovzdrževanje DKN – območje 2000-18,
3.2. Usklajevanje podatkov in dovzdrževanje DKN – območje 2000-19.
7. Pogodbena vrednost:
– naloga 3.1.: 4,300.000 SIT,
– naloga 3.2.: 2,140.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: za nalogo
3.1. je delež podizvajalca 29%.
9. Število prejetih ponudb: za obe nalogi sta bili prejeti po 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– naloga
3.1.:
4,550.000
SIT,
4,300.000 SIT,
– naloga
3.2.:
2,375.400
SIT,
2,140.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12., 13.
Geodetska uprava RS
Št. 961-11/00-25-113
Ob-33671
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12,
1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo storitev brez omejitev.
3. Datum izbire: 31. maj 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrana ponudnika sta dosegla
najvišjo skupno oceno na podlagi meril in
kriterijev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– PC h.and, d.o.o., IC Trzin, Brezovce
10, Trzin, za 1., 3., 4., 5., 8., 9. in 10. del
naročila,
– Unistar LC, d.o.o., Slomškova 27-29,
Ljubljana, za 2., 6., 7. in 11. del naročila.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: servisiranje in vzdrževanje naročnikove računalniške opreme izven garancije.
7. Pogodbena vrednost: ocenjena vrednost je ca. 30,000.000 SIT za leto 2000.
Vrednost naročila za leto 2001 in 2002 bo
določena z aneksom k pogodbi v skladu s
proračunom za leto 2001 in 2002.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrana ponudnika nimata podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 850.362,10 SIT, 237.405 SIT (vrednosti so ponujeni mesečni pavšalni zneski).
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ponudnik RRC Računalniške storitve, d.d. iz Ljubljane, je vložil zahtevek za revizijo postopka
oddaje javnega naročila v zvezi s sklepom o
izboru najugodnejšega ponudnika. Naročnik
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je vloženi zahtevek za revizijo z obrazložitvijo
zavrnil, vlagatelj zahtevka pa je odstopil od
pritožbe na državno revizijsko komisijo.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: razpis za ugotavljanje sposobnosti ni
bil objavljen.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 913-0003/2000-0028
Ob-33818
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava RS za telekomunikacije, Kotnikova
19a, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 7. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): komisija se je odločala glede na
kriterije ocenjevanja iz razpisne dokumentacije, odločilni parametri za odločitev so bile
tehnične in upravljalske lastnosti, možnost
predelave in servisiranja ter cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno):
a) Audio Video Consulting, d.o.o., Rimska 24, Ljubljana,
b) IMP-Telekom, d.d., Vojkova 58, Ljubljana.
6.
7. Vrsta, obseg in vrednost dodeljenih
del po ponudnikih glede na razpis:
a) širokopotrošni sprejemniki 5 kosov – 532.090 SIT,
b) oddajnik 200W DVB-T 1 kpl –
21,618.611 SIT,
merilni sprejemnik 1kos 2,181.270
SIT,
merilni instrument 1 kos – 5,630.842
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,131.600 SIT (kompletna ponudba),
27,248.060,70 SIT (kompletna ponudba).
11., 12.
Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za telekomunikacije

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila blaga
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 3282
Ob-33642
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško,
Slovenija.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: strokovna komisija za izvedbo javnega naročila, ki je bila imenovana s skle-

pom ob pričetku oddaje javnega naročila št.
NAB.UV/VV-27 z dne 28. 7. 2000 je na
podlagi dokumentacije prejete od tehnične
službe ugotovila, da obstaja samo en proizvajalec takšnih rezervnih delov za AC motorje v nuklearni klasi.
Na podlagi te ugotovitve se je strokovna
komisija odločila, da odda zadevno javno
naročilo po 3. točki prvega odstavka 55.
člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 28. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): specifični tehnični zahtevki.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Westinghouse Technology
Services, S.A. Augustin de Foxa, 29,
28036 Madrid, Spain.
6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško, Slovenija.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 4 kosi rezervnih delov za
Westinghouse AC motorje.
7. Pogodbena vrednost: 5,619.615 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Ob-33662
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska ulica 011,
1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: v skladu s 3.
točko prvega odstavka 55. člena zakona o
javnih naročilih.
3. Datum izbire: 25. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): oprema za prenos podatkov, ki
je v obratovanju je specifična, namenska in
je za le-to predlagani ponudnik edini, ki zagotavlja kvaliteto in ustreznost rezervnih delov.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Uninet, d.o.o., Celovška
122, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: rezervni deli za vzdrževanje
opreme za železniški prenos podatkov:
– tiskalnik Unisys SLO A4 kos 7,
– terminal UT 200 Unisys kos 30,
– tipkovnica UT 200 kos 15,
– monitor 17" 1280x1024/85 Hz kos 3.
7. Pogodbena vrednost: 4,993.531,86
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Slovenske železnice, d.d.
Št. 110-1/00
Ob-33711
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks (061)
309-43-93.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa: javno naročilo se odda z neposredno pogodbo – po
dveh neuspelih razpisih po 41. členu četrtega odstaveka zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 25. 7. 2000.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbe vsebujejo vse z razpisom zahtevane dokumente in so popolne
ter cenovno ugodne.
5. Ime in naslov izvajalcev, ki jim je naročilo dodeljeno: DUKA oprema d.o.o., Vipava, Gradiška 9 za sklop 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12;
SLING d.d., Ljubljana Dunajska 22 za
sklop 1,2,13,15;
VILING d.o.o., Kersnikova 10, Ljubljana
za sklop 10,14,16;
BOMA d.o.o., Kraška 4, Sežana za sklop
17;
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: ACB Postojna – notranja
oprema.
7. Pogodbena vrednost:
– Duka 12,177.216 SIT;
– Sling 2,969.523,52 SIT;
– Viling 5,067.400,80 SIT in
– Boma 298.333 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10., 11.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 1368
Ob-33727
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo, Aškerčeva 5, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: 3. točka prvega odstavka: Firma Merel, d.o.o., Selnica
ob Dravi je zastopnik proizvajalca Varian in
edini pooblaščeni dobavitelj njegove opreme za področje Slovenije.
3. Datum izbire: 31. julij 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): oprema pomeni dograditev obstoječe opreme naročnika, katere proizvajalec je Varian, kar zagotavlja optimalno tehnično usklajenost delovanja spektrofotometra; servisiranje nove opreme opravlja ista
firma, ki servisira dosedanjo opremo - nižja
cena servisiranja.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Merel, d.o.o., proizvodno,
svetovalno in trgovsko podjetje, Ob gozdu
25, 2352 Selnica ob Dravi.
6. (a) Kraj dobave: Hajdrihova 19, 1000
Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: spektrofotometer (komponente).
– ternarna HPLC črpalka,
– UV in VIS detektor,
– programska oprema in
– komunikacijski segmenti (procesni računalnik za vodenje in upravljanje sistema).
7. Pogodbena vrednost: 7,149.877 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo
Št. 1367
Ob-33728
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo, Aškerčeva 5, Ljubljana.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: 3. točka prvega odstavka: Firma Cemax Trade je edini
dobavitelj opreme firme Calorimery Sciences Corp., Provo, Utah, ZDA za področje
Slovenije. Firma Calorimery Sciences
Corp., Provo, Utah, ZDA je edini proizvajalec diferenčnega dinamičnega kalorimetra
kalorimeter (Nano II Differential Scaning Calorimeter-DSC) najvišje občutljivosti in s kapilarno merilno celico.
3. Datum izbire: 14. julij 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): nabava diferenčnega dinamičnega kalorimetra (Nano II Differential Scaning
Calorimeter-DSC) najvišje občutljivosti in s
kapilarno merilno celico je za raziskovalne
potrebe Katedre za fizikalno kemijo UL
FKKT bistvenega pomena, saj omogoča:
enostavno delo, menjavanje vzorcev minimalnih velikosti, kar je zaradi dragih substanc vzorcev zelo pomembno in kvalitetno
čiščenje aparature.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cemax Trade Podjetje za
zunanjo trgovino, d.o.o., Jamnikarjeva 6/A,
1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Snežniška 5/V, 1000
Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: diferenčni dinamični kalorimeter (Nano II Differential Scaning Calorimeter-DSC) najvišje občutljivosti in s
kapilarno merilno celico.
7. Pogodbena vrednost: 17,257.808 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 4796/00
Ob-33561
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Gorenjska, d.d., Mirka Vadnova 3a, Kranj, faks
04/2083-600.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: v skladu s
3. točko 55. člena ZJN za obnovitev transformatorja 3×20 MVA 110 kV za RTP Labore.
3. Datum izbire: 12. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je edini usposobljen v RS izvesti naročilo v zahtevanem
obsegu, kvaliteti in roku. Naročilo ni možno
deliti v manjše zaključene celote in jih oddati ločeno.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Etra 33, d.d., Šlandrova 10,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: obnovitev energetskih transformatorjev:
3×20 MVA 110 kV za RTP Labore.
7. Pogodbena vrednost: 19,393.450 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Elektro Gorenjska, d.d., Kranj
Št. 90316-44/2000-2
Ob-33600
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa – po 8. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: oddaja naročila se izvaja na podlagi zbiranja ponudb.
3. Datum izbire: 30. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): uporabljena merila iz razpisne
dokumentacije:
– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalogam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega
osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Igea, d.o.o. Ljubljana, Koprska 94.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: vzdrževanje aplikativnih programskih paketov
DEVO, EDIT_DKN in EDIT in svetovanje pri
uporabi teh programskih paketov.
7. Pogodbena vrednost: 25,732.560 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 3,56% od
vrednosti pogodbe.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 27,300.000 SIT, 25,732.560 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12.
Geodetska uprava RS
Št. 2.0.-4511/00
Ob-33624
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa: po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 28. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik oziroma izvajalec je
edini za izvedbo plinskega priključka na območju Štor, njegova cena je ustrezna in primerljiva s cenami pri predhodnih enakih storitvah.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Adriaplin, d.o.o., Dunajska
cesta 7, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
plinski priključek za železniško postajališče Štore.
7. Pogodbena vrednost: 162.642 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Slovenske železnice, d.d.
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Št. 2.0.-4511/00
Ob-33625
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa: po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 28. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik oziroma izvajalec je
edini za izvedbo povečanja elektro moči na
območju Beltincev, njegova cena je ustrezna in primerljiva s cenami pri predhodnih
enakih storitvah.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektro Maribor, d.d., PE
Elektro Murska Sobota, Lendavska ul.
31/a, 9000 Murska Sobota.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: povečanje elektro moči na železniški postaji v Beltincih.
7. Pogodbena vrednost: 149.985,22 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Slovenske železnice, d.d.

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za
dobavo blaga
Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Št. 35/2000
Ob-33585
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Benedikt, Benedikt 15, Benedikt, faks 062/731-430.
2. (a) Kraj dobave: Benedikt.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po
naslednjih skupinah:
skupina 1: južno sadje in zelenjava,
skupina 2: domače sadje in zelenjava,
jajca,
skupina 3: pekovski izdelki,
skupina 4: mleko in mlečni izdelki,
skupina 5: meso in mesni izdelki,
skupina 6: razni prehrambeni artikli razna prehrana,
skupina 7: sokovi, sirupi.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
7,798.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Benedikt,
Benedikt 15, Benedikt.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 4. 9. 2000
do 13. 9. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.950 SIT na ŽR št.
51850-603-31707.
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5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 15. 9. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Benedikt, Benedikt 15, 2234 Benedikt.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 9. 2000 ob 14. uri.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): pogoji iz 40. člena ZJN,
odzivni čas, plačilni pogoji, kontrola kvalitete, najnižja cena.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: tel./faks 062/731-430, kontaktna
oseba: Ksenija Ajlec.
10.
Osnovna šola Benedikt
Št. 565/2000
Ob-33755
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kontaktna oseba Albin Apotekar, inž., Celjska cesta 37, Vojnik, tel.
063/772-311,
063/772-010,
faks
063/772-593.
2. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik in
DE Ravne pri Šoštanju, Ravne 18, Šoštanj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: notranja oprema in drobni inventar v okviru osnovnih sredstev za prostore oddelkov, laboratorija, glavne kuhinje in pralnice, I. faza v
vrednosti 30,000.000 SIT za katero je
razpisna dokumentacija pripravljena do
31. 12. 2000, II. faza v vrednosti
30,000.000 SIT do 30. 9. 2001 (razpisna dokumentacija za II. fazo bo posredovana ponudnikom s priznano sposobnostjo naknadno).
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
60,000.000 SIT, od tega I. faza
30,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: I. faza: od
1. 10. 2000 do 31. 12. 2000, II. faza: od
1. 1. 2001 do 30. 9. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kontaktna oseba Terezija Kočnik, Celjska cesta 37, Vojnik.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 25. 8. 2000,
po enodnevni predhodni najavi po faksu.
Dodatna pojasnila se posredujejo le pisno na podlagi pisnega zahtevka ponudnika in se v primeru posredovanja posredujejo vsem ponudnikom. Dodatna pisna
pojasnila lahko ponudniki zahtevajo do
vključno 5. 9. 2000 do 12. ure. Odgovore bodo ponudniki prejeli do 7. 9. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 17.000 SIT, negotovinsko
plačilo, na račun št. 50700-603-31887.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 15. 9. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, prevzemnik tajništvo
uprave, Celjska cesta 37, Vojnik.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 9. 2000 ob 9. uri, sejna soba
uprave na naslovu: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37,
Vojnik.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: en nosilec
posla.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
1. izpolnjevanje pogojev usposobljenosti po 1. - 4. točki drugega odstavka
40. člena ZJN, dokazano s predložitvijo:
– potrdila sodišča, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– potrdila sodišča o registraciji (za
pravne osebe); potrdila DURS o opravljanju dejavnosti (za civilne osebe),
– potrdila MP RS, da vodstveni delavci niso bili obsojeni za kazniva dejanja
s področja poslovanja v zadnjih treh letih,
– potrdilo DURS, da ima poravnane
obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih zakonskih dajatev;
2. finančna sposobnost, dokazana s
predložitvijo:
– BON 1 in BON 2 ali BON 3 za
pravne osebe,
– podatkov zadnje bilance stanja in
uspeha (potrdi DURS) za civilne osebe;
3. izpolnjevanje predpisanih pogojev za opravljanje ustrezne dejavnosti, dokazano z:
– odločbo po 6. točki 4. člena ZGD
(za pravne osebe),
– odločbo o izpolnjevanju pogojev
za opravljanje samostojne dejavnosti (za
civilne osebe);
Oboje izda pristojna upravna enota.
4. drugi pogoji
– da je v zadnjih treh letih trem javnim zavodom dobavil opremo prostorov v
podobni višini kot je razpisano (reference),
– da sprejema 60 dnevni plačilni
rok,
– bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT - v kolikor
bo vrednost naročila I. faze presegala
25,000.000 SIT,
– izjava banke, da bo dobil garancijo za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti in jo bo predložil,
če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe
zahteval - v kolikor bo vrednost naročila I.
faze presegala 25,000.000 SIT.
Pogoji in dokazila za njihovo dokazovanje so izrecno določeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo sklenil pogodbo za 12
mesecev s tremi ponudniki, ki bodo izpolnjevali vse izločitvene kriterije in bodo na
podlagi točkovanja postavljenih meril dosegli najvišje število točk. Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
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Merila za dodelitev naročila (teža in način uporabe meril - 21. člen ZJN):
1. ponudbena cena - do 100 točk,
2. ustreznost tehničnemu opisu - do
50 točk,
3. reference ponudnika - do 10 točk,
4. dobavni rok - do 20 točk,
5. garancijska doba - do 10 točk,
6. enostavnost pri uporabi in vzdrževanju - do 10 točk,
Skupaj: 200 točk.
Način vrednotenja posameznih meril je naveden v razpisni dokumnetaciji.
Ponudba mora veljati do: 31. 12.
2000. Pri ocenjevanju ponudb ne bodo
upoštevane preference za domače ponudnike.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje do 28. 9. 2000. Predvideni datum objave dodelitve naročila:
13. 10. 2000.
10.
Psihiatrična bolnišnica
Vojnik

ZJN-05-S - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za
dodelitev naročila storitev
Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev po 43. do 45. členih
zakona o javnih naročilih

Št. 404-08-240/2000
Ob-33654
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana, št. telefaksa:
061/131-81-64.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: nakup sistemov in opreme zvez ter javnega alarmiranja.

Predmet

Orientacijska vrednost naročila

1.1 Radijske postaje
1.2 Sprejemniki osebnega klica
1.3 Digitalni repetitorji
1.4 Sistemi javnega alarmiranja – radijski
1.5 Študija uvajanja sistemov radijskih zvez tetra
1.6 Sistem spremljanja telefonskega prometa
1.7 Akumulatorske baterije za ročne radijske zveze
1.8 Projekt prenove sistema javnega alarmiranja
Skupna ocenjena vrednost: 84,980.000 SIT.
Naročnik ima predvidena finančna sredstva tudi za leto 2001.
3. Kraj izvedbe: različne lokacije v RS.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: november 2000–oktober 2001.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Služba za javna naročila, Kardeljeva pl. 24,
Ljubljana, kont. oseba je Boštjan Purkat,
tel. 171-25-86, soba št. 365, vsak delovni
dan med 11. in 12. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 8. 9. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z

*pasovna širina kanala
*vrsta modulacije
*maksimalna deviacija
*subton
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16,880.000 SIT
18,800.000 SIT
3,200.000 SIT
10,000.000 SIT
3,000.000 SIT
22,500.000 SIT
6,600.000 SIT
4,000.000 SIT

navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS PUS 36/2000), na račun št.
50100-637-55216.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno predložiti:
– dokazilo o vplačilu ( vsebovati mora
naslednje podatke: navedba polnega naslova, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic
na številko),
– potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 11. 9. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,

prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
PUS 36/2000 – nakup sistemov in opreme
zvez ter javnega alarmiranja”.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 9. 2000 ob
11. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, soba št.
564.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti – kvalifikacijski del (40. člen ZJN): naročnik bo
sposobnost ocenjeval z naslednjimi izločitvenimi kriteriji:
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– da ima odločbo o izpolnjevanju z zakonom predpisanih pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– da ima poravnane davke in prispevke,
določene z zakonom,
– da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali Napoved za odmero davka z bilanco stanja in bilanco uspeha za l. 1999,
– da ponudba ne odstopa od ene ali več
ključnih tehničnih zahtev označenih z zvezdico (*),
– garancijsko obdobje mora biti najmanj
12 mesecev, za akumulatorske baterije pa
najmanj 18 mesecev.
Ocenjevalna merila za priznanje sposobnosti:
Tehnični podatki in zahteve naročnika
1.1. Radijske postaje
a) Predmet razpisa
Predmet razpisa pod točko 1.1. je nakup radijskih postaj. Ponudba mora vključevati tudi programator radijskih postaj z
licenčno programsko opremo in enkratno
prvo programiranje identifikacijskih številk
radijskih postaj po posameznih regijskih
centrih za obveščanje v Republiki Sloveniji.
b) Splošni tehnični podatki za radijske
postaje

12,5 kHz
8K0F3E
±2,5 kHz
CTCSS po standardu EIA, različen po
kanalih in različen za Tx in Rx
*identifikacija
pettonska po vseh evropskih standardih
+
stabilnost frekvence
±2 ppm (–15° C do +55° C)
+
občutljivost
≤035 uV za 12dB SINAD
(EEA, CCIR,...)
+
antenski priključek
koaksialni 50Ω
c) Preostali tehnični podatki za mobilne radijske postaje
*frekvenčni obseg
148–174 MHz
*minimalno število kanalov
99
*način delovanja
eno in dvofrekvenčni simpleks
*izpis kanala
numeričen in alfanumeričen
+
nastavitev kanala
programabilna po celem frekvenčnem področju brez
servisnega posega za Tx in Rx
+
napajanje
12 VDC ( – masa )
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+

oddajna moč
tip prikazovalnika
+
odstranitev postaje
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5 – 25 W (nastavljiva)
matrični
možnost enostavne odstranitve postaje iz avtomobila, tudi
če je ta vgrajena v armaturi, brez posega serviserja
+
skeniranje
možnost nastavitve skeniranja po posameznih regijah (po
trinajstih skupinah kanalov)
+
izbira kanala
z gumbom ali tipko in z vpisom prek tipkovnice. Prek
gumba in tipkovnice mora biti omogočena izbira vseh
razpoložljivih kanalov
+
ostalo
klimo-mehanska odpornost za delo na terenu
d) Preostali tehnični podatki za ročne radijske postaje – operativne
*frekvenčni obseg
148–174 MHz
*minimalno število kanalov
99
*način delovanja
eno in dvofrekvenčni simpleks
*izpis kanala
numeričen ali alfanumeričen, na osvetljenem prikazovalniku
*tipkovnica
če je kanale na radijski postaji možno izbirati le prek tipkovnice, mora biti svetleča v temi ali
osvetljena. Omogočeno mora biti tudi zaklepanje tipkovnice
+
avtonomija
10 – 12 ur pri režimu Tx/Rx je 20/80 in izhodni moči 5W
+
oddajna moč
1 – 5 W (nastavljiva)
+
tip prikazovalnika
matrični
+
nastavitev kanala
programabilna po celem frekvenčnem področju brez servisnega posega za Tx in Rx
+
polnilec
počasno ali hitro polnenje s kontrolo napolnjenosti in avtomatskim izklopom
+
regeneracija baterij
zaželeno je, da polnilec pred polnjenjem baterije omogoča njeno izpraznitev
+
izbira kanala
z gumbom ali tipko in z vpisom prek tipkovnice, če jo radijska postaja ima. Omogočena mora biti
izbira vseh razpoložljivih kanalov
+
kontakti na bateriji
pozlačeni
+
kontakti na radijski postaji
pozlačeni
+
ostalo
klimo – mehanska odpornost za delo na terenu, odporna na udarce, prah in neprepustna za
pršečo vodo
V sklopu ponudbe za ročno radijsko postajo je potrebno ponuditi rezervno baterijo in polnilec.
e) Preostali tehnični podatki za ročne radijske postaje – poveljniške
*frekvenčni obseg
136 – 174 MHz
*minimalno število kanalov
150
*izpis kanala
numeričen in alfanumeričen na osvetljenem prikazovalniku
*način delovanja
eno in dvofrekvenčni simpleks
*tipkovnica
če je kanale na radijski postaji možno izbirati le prek tipkovnice, mora biti svetleča v temi ali
osvetljena. Omogočeno mora biti tudi zaklepanje tipkovnice
+
avtonomija
10 – 12 ur pri režimu Tx/Rx je 20/80
in izhodni moči 5W
+
oddajna moč
1 – 5 W (nastavljiva)
+
tip prikazovalnika
matrični
+
nastavitev kanala
programabilna po celem frekvenčnem področju brez servisnega posega za Tx in Rx
+
polnile
počasno ali hitro polnenje s kontrolo napolnjenosti in avtomatskim izklopom
+
regeneracija baterij
zaželeno je, da polnilec pred polnjenjem baterije omogoča njeno izpraznitev
+
vmesnik
vmesnik za prosto ročno uporabo radijske postaje v vozilu
+
izbira kanala
z gumbom ali tipko in z vpisom prek tipkovnice, če jo radijska postaja vsebuje. Omogočena mora
biti izbira vseh razpoložljivih kanalov
+
kontakti na bateriji
pozlačeni
+
kontakti na radijski postaji
pozlačeni
+
ostalo
klimo – mehanska odpornost za delo na terenu, odporna na udarce, prah in neprepustna za
pršečo vodo
V sklopu ponudbe za ročno radijsko postajo je potrebno ponuditi rezervno baterijo in polnilec.
1.2. Sprejemniki osebnega klica
a) Predmet razpisa
Predmet razpisa pod točko 1.2. je nakup sprejemnikov osebnega klica.
b) Tehnični podatki za sprejemnike osebnega klica
*frekvenca
173.2500 MHz
*širina kanala
12,5 kHz
*kodni format
POCSAG
*glavni naslovi
štirje
*izpis teksta
možnost izpisa črk ČŠŽ in čšž
+
občutljivost
≤ 8uV/m, 80% verjetnost sprejema klica
+
avtonomija napajanja
≤ 1000 ur
+
dolžina sporočila
do 160 znakov
+
brisanje sporočil
selektivno, hkratno, zaščita proti brisanju
+
opozorilo o sprejemu klica
zvočno, svetlobno in čutno – vibracija
+
izpis menijev
slovenski in trije drugi jeziki
+
tip prikazovalnika
trivrstični matrični
+
polnilec
polnilec sprejemnika za Ni-Cd in Ni-MH akumulatorske baterije
+
zaščita prikazovalnika
uporabniško zamenljiva zaščita prikazovalnika, odporna na močnejše pritiske do sile 300 N
+
zaponka
uporabniško zamenljiva z varovalko pred izpadanjem
+
izbris prispelih sporočil
zaščita pred izbrisom prispelih sporočil
+
ostalo
prikaz točne ure, budilka, odporen na udarce, prah in neprepusten za pršečo vodo
V sklopu ponudbe za sprejemnike osebnega klica je potrebno ponuditi 14 programatorjev z licenčno programsko opremo in osnovnim
usposabljanjem za programiranje sprejemnikov.
+
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1.3. Digitalni repetitorji
a) Predmet razpisa
Predmet razpisa pod točko 1.3. je nakup in postavitev stacionarnih digitalnih
repetitorjev in nakup mobilnih digitalnih
repetitorjev spodnje oddajniške mreže sistema osebnega klica ZARE. Ponudba
obsega projekt postavitve digitalnega reb) Stacionarni
Sprejemnik
*frekvenčni obseg
*širina kanala
*vrsta modulacije
*bitna hitrost
*kodni format
+
občutljivost
Oddajnik
*frekvenčni obseg
*vrsta modulacije
*maksimalna deviacija
*bitna hitrost
*kodni format
+
stabilnost frekvence
+
oddajna moč
Digitalni modul
*bitna hitrost
*kodni format
*naslavljanje
+
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petitorja z izračuni pokritosti z radijskim
signalom in vsemi podatki za pridobitev
radijskega dovoljenja, digitalni repetitor
in ves montažni material (antenski drog,
inštalacije,…) z anteno. Vrsta in tip antene je odvisna od mesta postavitve digitalnega repetitorja in območja, ki ga želimo pokriti. Projekt postavitve digitalne-

ga repetitorja z izračuni pokritosti z radijskim signalom se izdela po predhodnem
ogledu terena. Po postavitvi digitalnega
repetitorja mora ponudnik opraviti meritve osnovnih električnih parametrov po
merilnem zapisniku naročnika in jih dostaviti naročniku.

146–174 MHz
12,5 kHz
DFSK NRTZ
1200 bps
POCSAG
≤ 0.35 uV, 80% verjetnost sprejema
146–174 MHz
DFSK NRTZ
±2,8 kHz max
1200 bps
POCSAG
±2,5 ppm (–15° C do +55° C)
5 – 25 W
1200 bps
POCSAG
možnost dodeljevanja naslovov (nadrejeni,
podrejeni repetitorji), System ID
≥ 256 kbytes
do 2 napačnih bitov

pomnilnik
korekcija napak
Ohišje in ostalo
+
odpornost
odporno na udarce, vlago, prah in druge vplive iz okolja v zaprtih ali pokritih prostorih
+
rezervno napajanje
možnost priključitve rezervnega napajanja
c) Dodatne zahteve za mobilne digitalne repetitorje
*ohišje
vodotesno
*napajanje
220V AC in 12 V DC
+
avtonomija
akumulator za 30 minut delovanje pri režimu 20/80
+
antena
VHF stacionarna s kablom dolžine 10m
+

1.4. Sistem javnega alarmiranja – radijski
a) Predmet razpisa
Predmet razpisa pod točko 1.4. je izdelava
projekta z izračuni radijske pokritosti terena
ter vsemi potrebnimi podatki za pridobitev
radijskih dovoljenj, dobava in postavitev radijskih vstopnih točk za 13 regijskih central
javnega alarmiranja v Republiki Sloveniji. Ra-

dijsko vstopno točko v regiji sestavlja radijska oprema instalirana v regijskem centru za
obveščanje in digitalni repetitor postavljen na
izpostavljeni visoki točki. Digitalni repetitor
mora v povprečju pokriti vsaj 70 odstotkov
območja regije. Protokol prenosa podatkov
mora biti usklajen z žičnim in brezžičnim protokolom regijske alarmne centrale sistema

javnega alarmiranja. Prenos podatkov prek
radijskih zvez mora biti kriptiran, ključ se mora menjati vsakih 15 minut. Periferna oprema
pri sireni mora omogočati tudi alternativno
proženje siren prek sistema osebnega klica
sistema zvez ZARE. V projektu je potrebno
predvideti tudi možnost sončnega napajanja
digitalnega repetitorja.

b) Tehnični podatki
*frekvenčno območje
VHF
*zaščita prenosa podatkov
kripto zaščita brezžičnega prenosa podatkov, menjava ključa vsakih 15 minut
*protokol prenosa podatkov
v celoti usklajen s protokolom regijskih alarmnih central (radijske vstopne točke)
+
ohišje
odporno na vlago, prah in druge vplive iz okolja v zaprtih ali pokritih prostorih
+
rezervno napajanje
možnost priključitve rezervnega napajanja
Aktiviranja sirene prek sistema osebnega klica:
*frekvenčno območje
VHF
*kodni format
POCSAG
*širina kanala
12.5 kHz
+
občutljivost
≤ 8uV/m, 80% verjetnost sprejema klica
+
aktiviranje sirene
niz alfanumeričnih znakov
Sistem sončnega napajanja:
*solarni modul
≥ 50 W
*kapaciteta akumulatorjev
≥ 130 Ah, pri toku praznjenja C/10
+
akumulatorji
prirejeni za delovanje v sistemih sončnega napajanja z možnostjo globokega praznjenja
+
zaščita
zaščita pred popolno izpraznitvijo in prenapolnjenostjo akumulatorjev
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1.5. Študija uvajanja sitemov radijskih
zvez tetra s poudarkom na prenosu podatkov
a) Predmet razpisa
Predmet razpisa pod točko 1.5. je izbor usposobljenih izvajalcev za izdelavo
študije uvajanja sistemov radijskih zvez TETRA, za prenos govora in podatkov, na
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Študija mora prikazati glavne tehnične možnosti in omejitve sistemov TETRA za prenos govora in podatkov
v vseh treh standardnih načinih delovanja
ob upoštevanju integracije sistema z obstoječim analognim radijskim in informacijskim omrežjem na področju zaščite in
reševanja. Določiti mora obseg in zgradbo predvidenega radijskega omrežja za
predpostavljeno pokritost terena z radijskim signalom. Prikazati mora primere
praktičnih aplikacij uporabe sistemov zvez
TETRA za prenos podatkov. Pri prikazanih aplikacijah mora definirati vse potrebne tehnične zahteve za njihovo izdelavo
in oceniti stroške izdelave in uvedbe. Študija mora oceniti tudi stroške izgradnje in
uporabe sistema in jih primerjati s predvidenimi stroški najema sistema pri predvidenih komercialnih ponudnikih. V študiji
je potrebno upoštevati ponujeno opremo,
vseh v času izdelave študije poznanih, proizvajalcev opreme TETRA. Upoštevati je
potrebno tudi vse razpoložljive podatke in
morebitne izkušnje pri že delujočih sistemih TETRA. Iz ponudbe mora biti nedvoumno razvidno, da zajema vse zahtevane
vsebine. Nedvoumno mora tudi biti razvidno, katere želene vsebine zajema.
b) Opis glavnih tehničnih možnosti in
omejitev sistemov za vse tri standardne
načine delovanja
* Tehnične značilnosti in možnosti prenosa podatkov v snopovnem načinu delovanja V+D,
* Tehnične značilnosti in možnosti prenosa podatkov v neposrednem načinu delovanja DMO,
* Tehnične značilnosti in možnosti prenosa podatkov v paketnem načinu delovanja PDO,
* Tehnične značilnosti in možnosti prenosa kratkih sporočil SDS,
* Praktični primeri aplikacij za prenos
podatkov z definicijo tehničnih zahtev,
+ Analiza dosedanje stopnje standardizacije sistemov TETRA,
+ Analiza poznanih aplikacij na področju zvez TETRA,
+ Možne tehnične rešitve prenosa
mrežnega protokola IP prek sistema TETRA z morebitnim praktičnim primerom
c) Radijsko omrežje
* Tehnične značilnosti in možne konfiguracije radijskih omrežij TETRA v snopovnem
V+D in paketnem PDO načinu delovanja,
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* Tehnične značilnosti in možne konfiguracije radijskih omrežij TETRA v neposrednem načinu delovanja DMO,
* Možnosti povezav radijskih omrežij
TETRA z računalniškimi omrežji,
* Predlogi konfiguracij radijskega
omrežja v Sloveniji s strokovno oceno pokritosti terena z radijskim signalom za:
* Pokritost glavnih mest z okolico
(Celje, Koper, Kranj, Krško, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo
mesto, Slovenj Gradec, Postojna, Ptuj, Trbovlje) in cestnega križa,
* Pokritost 60% terena države,
* Pokritost 80% terena države.
* Predvideno število in razporeditev
centralnih enot ter njihova medsebojna
povezava (Switching and control node)
* Organizacija radijskega prometa v sistemu TETRA pri predpostavljenem dispečerskem načinu dela, nadzor na radijskim
prometom,
* Možnosti zaščite podatkov pri prenosu prek omrežja TETRA,
* Administracija radijskega omrežja,
+ Izračun pokritosti terena z radijskim
signalom za predlagane konfiguracije radijskih omrežij
+ Izračun prometa za predlagane konfiguracije radijskih omrežij TETRA v snopovnem V+D in paketnem PDO načinu delovanja,
+ Izračun prometa za predlagane konfiguracije radijskih omrežij TETRA v neposrednem načinu delovanja DMO,
+ Opis izkušenj pri morebitni postavitvi
sistema TETRA
+ Opis izkušenj pri morebitnem testiranju omrežja TETRA.
d) Radijska terminalska oprema TETRA
* Vrste radijske terminalske opreme z
opisom funkcij,
* Vmesniki za priključevanje računalniške opreme na radijsko terminalsko opremo in protokoli prenosa podatkov,
+ Problematika usposabljanja bodočih
uporabnikov terminalske opreme TETRA
v luči velikega števila razpoložljivih storitev
+ opis morebitnih izkušenj testiranj terminalske opreme
e) Aplikacije in možnost njihove uporabe v vseh treh standardnih načinih delovanja
* Funkcije upravljalca z omrežjem v načinu V+D in PDO
* Funkcije dispečerja v načinu V+D in
PDO
* Funkcije pomožnega dispečerja v načinu V+D in PDO
* Upravljanje omrežij v neposrednem
načinu delovanja DMO
* Zanesljivost in razpoložljivost storitve
v sistemu TETRA

* Določanje prioritet v sistemu TETRA
+ Mobilni dispečer
+ Opis izkušenj morebitnih dosedanjih
testiranj
g) Zaščita podatkov pri prenosu
* osnovni nivo zaščite podatkov pri prenosu po radijski poti – air interface encryption,
* višji nivo zaščite podatkov pri prenosu po celotni poti – end to end encryption.
+ Druge možnosti zaščite prenosa podatkov prek sistema TETRA
h) Ocena stroškov
* Ocena stroškov postavitve sistema
za predlagane konfiguracije radijskih
omrežij,
* Ocena stroškov obratovanja in vzdrževanja sistema za vse predlagane konfiguracije,
* Ocena stroškov terminalske opreme
+ Cene terminalske radijske opreme,
+ Cene infrastrukturne opreme,
+ Ocena stroškov najema in uporabe
sistemov predvidenih komercialnih ponudnikov
i) Pregled ponujene opreme na trgu
* Pregled ponudnikov in ponujene
opreme na trgu,
* Pregled že delujočih sistemov TETRA in sistemov v izgradnji,
* Zmožnost delovanja opreme v sistemih konkurenčnih proizvajalcev – Interoperability,
+ Opis izkušenj dosedanjih testiranj,
j) Standardi TETRA
Pod pojmom “radijski sistemi TETRA”
so mišljeni sistemi, ki ustrezajo standardom ETS 300 392-x, ETS 300 393-x,
ETS 300 396-x, ETS 300 395-x, ETS
300 394-x in ETS 300 812, ki jih je izdal
Evropski telekomunikacijski inštitut za
standardizacijo ETSI. (Stanardi so sestavljeni iz posameznih delov, pri čimer so z
oznako x mišljeni vsi deli standarda v skupini).
Zmožnost delovanja ponujene opreme
v sistemih TETRA drugih konkurenčnih
proizvajalcev dokazuje posamezni ponudnik opreme s certifikatom (TETRA Interoperability Certificate), ki ga izda TELEDENMARK.
1.6. Sistem spremljanja telefonskega
prometa
a) Predmet razpisa
Predmet razpisa pod točko 1.6. je nakup sistemov za spremljanje telefonskega
prometa v regijskih centrih za obveščanje. Sistem sestavlja osebni računalnik s
predpisanim vmesnikom za priključitev na
naročniško telefonsko centralo Bosch Integral 33x, zvočno kartico in zvočniki ter
programskim paketom za spremljanje telefonskega prometa in snemaje pogovorov.
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b) Tehnični podatki za sistem
Računalnik:
*pomnilnik
*trdi disk
*izhodno vhodne enote
*monitor
Vmesnik:
*izvor signalizacije
*izvor zvoka
Programska oprema:
*operacijski sistem
*strežnik
*aplikacijska prog. oprema
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spremljanja telefonskega prometa
kvalitete najmanj Pentium III, 500 MHz ali novejši
128 MB RAM ali več
1x 20 GB– podatki ali več
mrežna in zvočna″kartica
LCD monitor 15" z vgrajenim zvočniki
iz ISDN vmesnika Up0 (2B+D) na enoti DAB s podmodulom UPOM na naročniški telefonski centrali
Integral 33x
iz analognega priključka dispečerskega terminala Bosch, TH-93M, -93D, -93CD
Microsoft Windows NT 4.0 SP 5
Bosch CTI Server 1.71
programski paket za spremljanje telefonskega prometa (podroben opis pod točko c)

Operacijski sistem Microsoft Windovs NT
4.0 SP 5 je pogojevan zaradi že obstoječega
sistema varnosti v računalniškem omrežju
MORS (zakon o obrambi, Ur. l. RS, št. 82/94
in neposredno s pravilnikom o zaščiti in varovanju informacijskega sistema Ministrstva za
obrambo št. 012-59/96 z dne 5. 6. 1996).
c) Opis programskega paketa za spremljanje telefonskega prometa
* Izpis klicne številke klicočega z datumom in uro prispetja klica, z datumom in
uro prevzema klica in datumom in uro prekinitve zveze (dohodni promet).
* Izpis klicne številke klicanega z datumom in uro oddaje klica, z datumom in uro
prevzema klica in datumom in uro prekinitve
zveze (odhodni promet).
* Izpis telefonske številke tistega, ki mu
je bil klic predan (predaja klica).
* Izpis identitete klicočega, če je ta poznana in vnaprej vnešena v datoteko.
* Izpis udeleženih v konferenčni zvezi s
časom vstopa in časom izstopa iz konferenčne zveze in telefonskimi številkami udeleženih.
* Snemanje pogovora, na obeh slušalkah dispečerskega terminala, dohodnih, odhodnih klicev in konferenčnih zvez.
* Možnost kasnejšega ponovnega poslušanja posnetih klicev. Pri poslušanju posnetkov imamo na voljo funkcije predvajanja
posnetka, hitrega previjanja naprej, hitrega
previjanja nazaj in premor. Pri predvajanju
posnetka mora biti na zaslonu grafično prikazano trenutno mesto na poslušanem posnetku in oznaki začetka ter konca posnetka. Predvajane posnetke poslušamo na
zvočnikih računalnika.
* Začasno ali trajno shranjene posnetke
lahko predvajamo tudi sogovorniku na poljubnem telefonskem priključku. V tem primeru predvajane posnetke ne poslušamo
na zvočnikih računalnika.

* Posnetki se po preteku ene ure samodejno brišejo iz trdega diska računalnika,
razen v primeru če jih označimo za trajno
hranjenje.
* Polje za vnos osnovnih podatkov v zvezi s klicem. Aktivno je le med samim klicem.
Vsebine vpisanih podatkov kasneje ni več
možno popravljati.
* Polje za vnos dodatnih podatkov v zvezi s klicem. V to polje je mogoče vpisati
podatke kadarkoli.
* Vodenje seznama dohodnih in odhodnih klicev ter udeležbe v konferenci, pri
čimer morajo biti ločeno označeni odgovorjeni in ločeno neodgovorjeni klici. Pri vsakem klicu mora biti označeno ali je posnetek klica že trajno avtomatsko izbrisan, ali je
začasno shranjen ali je trajno shranjen. Seznam klicev je vezan na trenutno prijavljenega operaterja.
* Vodenje statistike nad podatki vezanimi na delo operaterja, in statistike nad vsemi podatki.
* Omogočeno iskanje posnetka po ključni besedi komentarja, ki je pripet posnetku
– MP (medicinska pomoč), GP (gasilska
pomoč), GRS (pomoč gorskih reševalcev),
JRS (pomoč jamarjev) itd
* Vodenje seznama prijav in odjav operaterjev na dispečerskem terminalu.
* Pri zagonu programa se mora uporabnik prijaviti za delo s svojim imenom in
geslom. V nasprotnem primeru uporaba programa ni mogoča.
* Enakovredno snemanje šest (6) neodvisnih govornih kanalov – spremljanje prometa na treh dispečerskih terminalih.
* Postaviti dva števca o trenutnem stanju
dohodnih in odhodnih klicev – dnevni in
skupni (naj bosta vedno vidna na ekranu,
spodaj pod poljem “Dodatne opombe”).
* Namesto kodiranih oznak linij naj bodo
izpisane: REŠ Lj., OKC Lj. GB Lj. itd

* Po posredovanju zvočnega sporočila
(posnetek pogovora klicočega z operaterjem v CO) gasilcu ali reševalcu naj operativec normalno nadaljuje pogovor s sogovornikom na drugi strani. Trenutno mora
prekiniti zvezo in ponovno poklicati sogovornika.
* V primeru, da je program v stanju mirovanja (sleep mode) načinu delovanja, naj ga
dohodni ali odhodni klic vedno aktivira.
* Zadnja klicna številka naj ostane zapisana na dnu zaslona.
* Snemanje pogovora naj bo mogoče v
načinu “konf” in v načinu “konferenca” oziroma naj se snemajo stalno vsi pogovori, ko
je aktivna slušalka operativca.
* Operativec mora imeti možnost izpisa
dnevnika telefonskega prometa in arhiviranja varnostne kopije dnevnika na mrežni
strežnik.
+ Možnost povezave s telefonskim imenikom ali možnost prenosa podatkov o naročnikih iz telefonskega imenika v programski paket za spremljanje telefonskega prometa z namenom avtomatske identifikacije
kličočega.
+ Pri 80% zasedbi podatkovnega dela
diska se mora avtomatsko pojaviti zahteva
po arhiviranju podatkov in čiščenju diska.
+ Trajno shranjene datoteke pogovorov
je potrebno stisniti z metodo stiskanja MP3.
Iz ponudbe mora biti nedvoumno razvidno, da zajema vse obvezne tehnične in
druge parametre ter zahtevane vsebine.
Nedvoumno mora tudi biti razvidno, katere
želene tehnične ali drugi parametre in želene vsebine vsebuje.
1.7. Akumulatorske baterije za ročne
radijske postaje
a) Predmet razpisa
Predmet razpisa pod točko 1.7. je nakup akumulatorskih baterij za ročne radijske postaje

b) Tehnični podatki
*tipi baterij:

*garancija

NTN-7145A, za MT 2100, Motorola,
NTN-7143C, za MT 2100, Motorola,
NTN-7144A, za MT 2100, Motorola,
SA 1155, za SL500, Maxon,
SA 1160, za SL500, Maxon,
SA 1180, za SL400, Maxon,
KNB-5A, za TK-249, Kenwood,
KNB-6A, za TK-249, Kenwood,
KNB-7A, za TK-249, Kenwood
ali ekvivalentne
18 mesecev ali več
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število ciklov
zunanji kontakti
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notranji kontakti
+
baterijske celice
+
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od –40 do 50°C za NiCd
od -20 do 50°C za NiMH
2000 pri preostali kapaciteti 0.6*C
pozlačeni
pozlačeni
znano poreklo baterijskih celic (ponudnik dokazuje s potrdilom proizvajalca baterijskih celic)

1.8. Projekt prenove sistema javnega
alarmiranja
a) Predmet razpisa
Predmet razpisa pod točko 1.8. je izdelava projekta prenove sistema javnega alarmiranja v Republiki Sloveniji v duhu sodobnih telekomunikacijsko informacijskih rešitev pri prenosu podatkov kot tudi rešitev za
povečanje zanesljivosti in stabilnosti delovanja sistema. Namen projekta je tudi natančna tehnična specifikacija protokolov
prenosa podatkov in storitev med posameznimi sklopi sistema v vseh predlaganih prenosnih medijih po metodologiji ISO OSI.
Tehnična specifikacija bo podlaga za izdajo
tehničnega predpisa, ki bo na razpolago
vsem potencialnim proizvajalcem opreme sistemov javnega alarmiranja. V projektu morajo biti predlagane posamezne faze prenove sistema javnega alarmiranja z oceno finančnih stroškov.
b) Ocena obstoječega stanja naj zajame:
* Pregled obstoječe opreme z oceno
tehnične ustreznosti za nadaljnjo uporabo
* Oceno slišnosti obstoječih sistemov po
posameznih območjih
* Analizo vseh komunikacijsih protokolov v sistemu javnega alarmiranja na državni
in lokalni ravni
* Analizo programskih vmesnikov državne, regijskih in lokalnih alarmnih central
c) Tehnične rešitve za povečanje zanesljivosti in stabilnosti delovanja sistema naj
podajo:
* Predlog zanesljivejše strojne opreme
alarmnih central
* Predlog dodatnih varovalk v programski opremi
* Predlog sprememb in dopolnitev komunikacijskih protokolov
* Predlogi uvedbe novih protokolov, ki
naj veljajo tako za radijske in žične sisteme
d) Predlagane vrste prenosnih medijev
in načini prenosa podatkov med posameznimi sklopi sistema naj ponudijo naslednje
rešitve:
* Prenos prek informacijskega omrežja
URSZR
* Prenos prek najetih telekomunikacijskih vodov
* Prenos prek zakupljene pasovne širine
v komercialnih podatkovnih omrežjih (VPN
v: podatkovna omrežja, kabelski sistemi,...)
* Prenos prek namenskih radijskih sistemov
* Prenos prek sistema zvez TETRA
e) Tehnična specifikacija protokolov,
prenosa podatkov in storitev
Tehnična specifikacija protokola za prenos podatkov prek zemeljskih omrežij.
Dostop do tehnične specifikacije morajo
imeti vsi zainteresirani potencialni proizvajalci opreme na področju javnega alarmiranja pod pogoji, ki jih določi URSZR.
Tehnična specifikacija protokola za prenos podatkov prek radijskih omrežij.

Dostop do tehnične specifikacije morajo
imeti vsi zainteresirani potencialni proizvajalci opreme na področju javnega alarmiranja pod določenimi pogoji, ki jih določi URSZR.
Tehnična specifikacija kripto zaščite prenosa prek namenskih radijskih sistemov.
Dostop do tehnične specifikacije morajo
imeti vsi zainteresirani potencialni proizvajalci opreme na področju javnega alarmiranja pod določenimi pogoji, ki jih določi URSZR.
Opomba:
Tehnična specifikacija – predpisuje tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati proizvod, proces ali storitev.
Predpis – določa obvezujoča zakonska
ali na zakonu temelječa pravila in ga sprejme organ oblasti.
Tehnični predpis – določa tehnične zahteve, bodisi neposredno bodisi posredno
s sklicevanjem na vsebino standarda, tehnične specifikacije, kodeksa ravnanja ali
vključuje vsebino le-teh.
Storitve upravljanja s sirenami:
* Proženje posamezne sirene
* Proženje določenih skupin siren (nizvodno, območja nevarne industrije itd.)
* Proženje poljubno izbranih skupin siren
* Proženje vseh siren
* Pri proženju siren morajo biti omogočeni naslednji alarmni znaki:
* znak za opozorilo
* znak za neposredno nevarnost
* znak za prenehanje nevarnosti
* znak za testiranje delovanja siren
* znak za nevarnost uhajanja klora
* znak za nevarnost poplavnega vala
Opomba: glej uredbo o organizaciji in
delovanju sistema opazovanja, obveščanja
in alarmiranja (Ur.l.RS, št. 45/97, 8. in 9.
člen) ter posebni znak / 2443 in
2444/(Ur.l. RS, št. 54/98)
* znak 1. rezerva
* znak 2. rezerva
* znak 3. rezerva
* znak 4. rezerva
* Preklic proženja sirene
Storitve kontrole delovanja siren:
* Kontrola komunikacijske poti
* Tihi preizkus delovanja mehanske sirene
* Tihi preizkus delovanja elektronske sirene
* Glasni preizkus delovanja siren
f) Predlog posameznih faz prenove sistema z oceno finančnih stroškov
* Faza stabilizacije delovanja obstoječega sistema
* Postavitev radijskih vstopnih točk
* Posodobitev alarmnih podcentral
* Posodobitev periferij
* Faza uvajanja komunikacijskih protokolov temelječih na protokolu IP
* Faza uvajanja komunikacijskih protokolov prek sistema radijskih zvez TETRA

+ Vzpostavitev rezervnih povezav
+ Morebitne druge faze
Podrobnejši podatki so zajeti v projektni
nalogi Prenova sistema za javno alarmiranje
v RS. Projektno nalogo je možno dobiti na
vpogled na Ministrstvu za obrambo, Upravi
Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
pri Boštjanu Tavčarju.
2. Zahteve naročnika po kakovosti in način dokazovanja kakovosti izvedenega javnega naročila
Dobavitelj opreme mora v okviru ponudbe predložiti tehnično-tehnološko dokumentacijo, v kateri so definirane tehnične lastnosti proizvoda. Del tehnično-tehnološko
dokumentacije je tudi plan kontrole, ki vsebuje:
– vhodno kontrolo, ki zagotavlja (izjava
dobavitelja), da vhodni materiali, sklopi, podsklopi ustrezajo zahtevi,
– kontrolo procesa izdelave oziroma sestave,
– splošno kontrolo in testiranje.
Proizvajalec svojo sposobnost v zvezi z
izdelavo proizvoda dokazuje s certifikatom
poslovnega sistema (ISO 9000) oziroma
drugo ustrezno dokumentacijo. To velja tudi
za:
– vzdrževanje in servisiranje,
– izobraževanje uporabnika in vzdrževalca,
– dobavo rezervnih delov.
Ob prevzemu proizvoda mora dobavitelj
zagotoviti naročniku tudi ustrezno kakovost
v zvezi z:
– načinom embaliranja, pakiranja,
– načinom skladiščenja, pokrivanja,
– načinom transporta.
Ob prevzemu mora dobavitelj zagotoviti
ustrezno dokumentacijo v jeziku naročnika,
in sicer:
– navodilo za uporabo (v slovenskem jeziku),
– tehnično dokumentacijo (v originalnem
jeziku),
– programatorje za naprave, ki se programirajo,
– licenčne programe za programatorje,
– navodla za uporabo programatorjev (v
originalnem jeziku),
– izjavo o ustreznosti v skladu s standardom SIST EN 45014:1996
– garancijsko izjavo.
3.
Standardi (velja za točko 1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 1.5)
Radijske naprave in ostala oprema morajo ustrezati pravilniku o tehničnih zahtevah za radijske postaje in pravilniku o ugotavljanju skladnosti in odobravanju terminalske opreme in radijskih postaj (Ur. l. RS, št.
50 z dne 18. 8. 1997). Ponudnik dokaže
skladnost s predložitvijo ustrezne tehnične
dokumentacije in s sklepom Uprave Republike Slovenije za telekomunikacije. Radijske naprave morajo ustrezati evropskim
standardom ETS 300 086, I-ETS 300 113,
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I-ETS 300 219, ETS 300 390, ETS 300
224, ETS 300 279, ETS 300 019 in priporočilom IEC 529.
Radijska oprema TETRA mora ustrezati
evropskim standardom ETS 300 392-x,
ETS 300 393-x, ETS 300 396-x in ETS
300 395-x, ETS 300 812. (stanardi so razdeljeni na posamezne dele, pri čimer so
znakom x mišljeni vsi deli standarda v skupini).
Dovoljenje za uporabo in trženje radijskih postaj v Republiki Sloveniji dokazuje
– navodilo za uporabo
– tehnično dokumentacijo
– programator za naprave, ki se programirajo
– licenčni program za programator
– navodila za uporabo programatorja
– izjavo o ustreznosti v skladu s standardom
SIST EN 45000, SIST EN ISO 9000
Ponudniki morajo v okviru ponudbe zagotoviti:
– enkratno brezplačno usposabljanje
uporabnikov ponujene opreme v trajanju najmanj 4 ure za do 30 ljudi;
– brezplačno usposabljanje upravljalca –
sistema, naprave (do 2 osebi) na enem od
tečajev, ki jih ima v rednem programu proizvajalec opreme (termin in vrsto tečaja si izbere upravljalec sam).
V ponudbo mora biti vključeno tudi enkratno programiranje radijskih postaj (vpis identifikacijskih številk) po posameznih regijah.
Garancijsko obdobje mora biti najmanj
eno leto, če ni drugače določeno.
Reference ponudnika v državnih organih
v zadnjih dveh letih (priložite kratek opis z
navedeno višino sklenjenih poslov)
Z zvezdico (*) so označeni obvezni tehnični ali drugi parametri in zahtevane vsebine od katerih ni dovoljeno odstopanje.
Opremo ali izdelke, ki bo odstopala od enega ali več ključnih tehničnih parametrov bomo izločili (Izločitveni kriterij!).
S plusom (+) so označeni želeni tehnični
ali drugi parametri in želene vsebine, pri katerih je dovoljeno odstopanje, ki pa se smatra
za pomanjkljivost ponujene opreme ali izdelka. Pri ocenjevanju ponujene opreme ali izdelka, bomo za vsako odstopanje od želenih
tehničnih kriterijev odšteli 50 točk.
Iz ponudb mora biti nedvoumno razvidno, da zajemajo vse obvezne tehnične in
druge parametre ter zahtevane vsebine.
Nedvoumno mora tudi biti razvidno, katere
želene tehnične ali drugi parametre ter želene vsebine vsebuje.
5. Testiranje opreme (velja za točko 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7)
Vzorce ponujene opreme s tehnično dokumentacijo, programatorji, programi in vsemi dodatki, ki omogočajo testiranje (priključek, ki
omogoča meritev občutljivosti SINAD pri radijskih postajah,…), je po predhodnem dogovoru
potrebno osebno prinesti na testiranje najkasneje tri dni po odpiranju ponudb. Kontaktna
oseba je Boštjan Tavčar, MORS-URSZR, tel.
061/171-25-99, uradne ure tri dni po odpiranju ponudb od 9. do 11. ure.
Testiranja bodo potekala v času analize
ponudb, z začetkom tri dni po odpiranju
ponudb in bodo trajala do največ 14 dni.
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ponudnik s predložitvijo odločbe o odobritvi, ki jo izda URST na podlagi 12. člena
pravilnika o ugotavljanju skladnosti in odobravanju terminalske opreme in radijskih postaj.
Akumulatorske baterije morajo ustrezati
mednarodnemu standardu IEC 285.
4. Ostale Zahteve (velja za točke 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7)
Ponudniki morajo v okviru ponudb zagotoviti sledečo opremo in dokumentacijo, ki
jo predajo ob prevzemu opreme:
v slovenskem jeziku
originalno
originalno
originalno

2 izvoda
1 izvod
1 izvod
1 kos
1 kos
1 izvod
1 izvod

Ponudnika, ki bo poslal opremo na testiranje nepopolno, prepozno ali je sploh ne
pošlje, ne bomo ocenjevali.
Opozorilo: za poškodbe, ki bi nastale pri
predpisanih postopkih testiranja ne prevzamemo nikakršne odgovornosti. Pri akumulatorskih baterijah bomo testirali odpornost
na spominski pojav, ki lahko povzroči trajno
okvaro baterije za kar ne prevzamemo odgovornosti!
6. Izločitev neustrezne opreme
Opremo, ki ne bo ustrezala obveznim
tehničnim kriterijem in zahtevam (označeni
so z zvezdico) bomo izločili. Izločili bomo
tudi na testiranje prinešeno opremo, kateri
ne bo priložena zahtevana tehnična dokumentacija in oprema za testiranje. Ponudnika ne bomo ocenjevali.
a) Merila za točkovanje ponujene opreme ali izdelka
Maksimalno možno število točk je 200.
Za vsako odstopanje od želenih tehničnih
kriterijev, ki so označeni s plus (+), se odšteje 20 točk.
b. 1. Merila za točkovanje ponudnika –
(velja za predmet ponudbe pod točko 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.6, in 1.7)
Maksimalno možno število točk je 200.
– Pooblaščen zastopnik, največ 20 točk
– Število zaposlenih in usposobljenih
serviserjev v servisni službi ponudnika na
področju, ki je predmet javnega razpisa (največ 40 točk)
– Skupen čas usposabljanj na leto na
področju, ki je predmet javnega razpisa (največ 40 točk)
– Zagotavljanje rezervnih delov v času
življenjske dobe, največ 15 točk
– Možnost servisiranja na celotnem območju Republike Slovenije, največ 20 točk
– Skupno število servisnih instrumentov,
največ 15 točk
– Certifikat iz serije ISO 9000 – največ
10 točk
– Garancija na opremo, (pod točko 1.7
akumulatorske baterije je zahtevana garancija najmanj 18 mesecev), največ 20 točk
– Dosedanje reference v drugih državnih institucijah, največ 20 točk
b.2. Merila za točkovanje ponudnika – (velja za predmet ponudbe pod točko 1.5 in 1.8)
Maksimalno možno število točk je 200.

– Proizvajalec ali pooblaščen zastopnik
proizvajalca opreme, ki je predmet projekta
ali študije, največ 20 točk
– Število zaposlenih in usposobljenih
projektantov na področju, ki je predmet javnega razpisa, največ 40 točk
– Udeležba na konferenci ali seminarju,
katerega tematika je bila s področja predmeta javnega naročila, največ 20 točk
– Skupen čas usposabljanj na leto na
področju, ki je predmet javnega razpisa (največ 40 točk)
– Dosedanje neposredne izkušnje pri
projektiranju sistemov, ki so predmet projekta ali študije, največ 20 točk
– Možnost demonstracije delovanja sistemov ali delov sistemov, ki so predmet
projekta ali študije v roku 14 dni po odpiranju ponudb, največ 20 točk
– Certifikat iz serije ISO 9000 – največ
20 točk
– Dosedanje reference v drugih državnih institucijah, največ 20 točk
Način ocenjevanja
Maksimalno možno število pridobljenih
točk iz točkovanja opreme in točkovanja ponudnika je 400. Naročnik bo s sklepom
priznal sposobnost tistim ponudnikom, ki
bodo dosegli 250 točk in več.
V nadaljevanju postopka bo naročnik poslal pozive za oddajo ponudbe (predmetni
del), na osnovi katerih bo naročnik ponovno
točkoval ponudbe, po naslednjih kriterijih:
Zap.št. Kriteriji

Vrednost
uteži

1.
2.

u1 = 500
u 2 = 100

Ponujena cena v SIT
Garancija v mesecih

Izračun ocene posamezne ponudbe:
Legenda:
ocena_ponudbe =

+

najnižja_cena
cena

* u1 +

garancijski_rok*
u2
najdaljši_garancijski rok *

Ocena_ponudbe – številčna vrednost v
območju med 0 in 600 zaokrožena na dve
decimalni mesti
Najnižja_cena – najnižja ponujena cena
izmed ponujenih cen vseh ponudnikov za
posamezni predmet javnega naročila
Cena – ponujena cena v ocenjevani ponudbi za posamezen predmet javnega naročila
Najdaljši_garancijski_rok – najdaljši garancijski rok izmed ponujenih garancijskih
rokov vseh ponudnikov za posamezni predmet javnega naročila
Garancijski_rok – garancijski rok v ocenjevani ponudbi za posamezen predmet javnega naročila
Najvišja možna ocena je lahko 600 točk.
Na osnovi seštevka točk, pridobljenih iz
prve stopnje javnega razpisa (kvalifikacijski del)
in druge stopnje (predmetni del), bo naročnik
izbral ponudnike za posamezne skupine z najvišjim številom pridobljenih točk, s katerimi bo
sklenil vzdrževalno pogodbo.
Najvišja skupna možna ocena je lahko
1000 točk.
8. Nepopolne ponudbe se izločijo iz nadaljnje obravnave.
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9. Ostali podatki: dodatne informacije
se dobijo na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva pl. 24, kont. oseba Jože
Mokorel, tel. 061/171-25-53.
10.
Ministrstvo za obrambo
Št. 11-8/00
Ob-33717
1. Naročnik, polni naslov, številka telefaksa: Narodna in univerzitetna knjižnica,
Turjaška 1, Ljubljana, faks 061/213-052.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: tiskarske storitve na
podlagi 50. člena ZJN.
Tiskarske storitve se izvajajo po naslednjih skupinah:
(a) slovenska bibliografija – ocenjena
vrednost 6,000.000 SIT,
(b) katalogi-publikacije – ocenjena
vrednost 18,000.000 SIT.
Ocenjena vrednost celotnega predmeta
naročila je 24,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: Ljubljana, Turjaška 1.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: 12
mesecev od dneva sklenitve pogodb z izbranimi izvajalci.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
zahteva razpisna dokumentacija: Narodna in
univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 8. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 15.000 SIT – z nakazilom na
žiro račun naročnika štev. 50100-603-40295,
z navedbo: “Za razpis tiskarskih storitev“.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 31. 8. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Narodna in univerzitetna
knjižnica, Turjaška 1, Ljubljana – tajništvo.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 9. 2000 ob 12. uri v prostorih NUK Ljubljana, Turjaška 1.
8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: letne pogodbe, sklenjene s
ponudniki, ki jim bo priznana sposobnost.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): splošni pogoji po 40. členu ZJN
in posebni pogoji, navedeni v razpisni dokumentaciji.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik se lahko poteguje za storitve
celotnega predmeta javnega naročila ali
samo za posamezne skupine.
Dodatne informacije: Narodna in univerzitetna knjižnica, Sketelj Aleš, tel. 224-975.
11., 12.
Narodna in univerzitetna knjižnica,
Ljubljana

Javni razpisi
Obvestilo
Št. 59/2000
Ob-33796
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, Ljubljana, ki je v Uradnem listu RS,
št. 17 z dne 25. 2. 2000, Ob-22026, obja-
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vilo javni razpis za sofinanciranje udeležb na
mednarodnih konferencah v tujini z vabljenimi predavanji in delovanja slovenskih znanstvenih združenj v svetu obvešča, da so razpoložljiva sredstva omenjenega razpisa že
porabljena.
Zato je Republika Slovenija, Ministrstvo
za znanost in tehnologijo v skladu s 4. točko
navedenega javnega razpisa zaključilo s sofinanciranjem.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Razveljavitev
Ob-33749
Komisija za izvedbo javnega razpisa in
izbiro koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom
v Občini Rogatec, razveljavlja javni razpis za
podelitev koncesije za opravljanje izvajanje
gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 11-12 z dne 11. 2. 2000, Ob-20742.
Občina Rogatec
Št. 35301-91/97
Ob-33650
Na podlagi 19. člena odloka o pogojih,
postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe “ravnanje z odpadki” (Ur. l. RS,
št. 63/97) in objavljenega javnega razpisa
za oddajo predmetne koncesije (Ur. l. RS,
št. 39 z dne 12. 5. 2000, Ob-27217) objavlja Občina Kamnik izid javnega razpisa:
Na ponovni javni razpis za oddajo koncesije za opravljanje gospodarske javne službe “ravnanje z odpadki” sta v predpisanem
roku prispeli dve ponudbi.
Naročnik se je na podlagi analize in celostnega ovrednotenja prispelih ponudb ter
v skladu s 13. točko objavljenega razpisa
(Ob-27217) odločil, da za opravljanje predmetne gospodarske javne službe ne izbere
nobenega od ponudnikov.
Občina Kamnik
Ob-33733
Na podlagi zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I), na podlagi
pravilnika o ciljnih raziskovalnih programih
za podporo strateškega razvoja Slovenije
na posameznih področjih (Uradni list RS, št.
22/98 in 34/98) ter na podlagi pravilnika o
postopkih za izvrševanja proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/00)
objavljamo
razpis
raziskovalnih projektov za podporo
ciljem nacionalnega pomena na
področju gozdarstva
I. Uporabniki proračunskih sredstev:
– Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana.
II. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbira projektov za
prednostne raziskovalne tematike Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na
področju gozdarstva. Skupen cilj prednostnih raziskovalnih tematik je raziskati, utemeljiti in razviti podlage za trajnostno go-

spodarjenje z gozdovi v Sloveniji oziroma za
gospodarjenje, pri katerem se zagotavlja
uravnoteženje ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij gozdov za sedanje in prihodnje generacije. Prednostni cilji so zato naravnani na prilagajanje zahtevam Evropske
Unije, podlago za določitev navedenih ciljev
pa predstavlja Resolucija ministrskih konferenc o varovanju gozdov v Evropi, Konvencija o biološki raznovrstnosti in Program razvoja gozdov v Sloveniji.
III. Razpisani tematski sklopi:
1. Izvor, proizvodnja in raba gozdnega
reprodukcijskega materiala in ohranjanje
gozdnih genskih virov
Cilji:
– izdelati strokovne podlage za določitev provenienčnih območij gospodarsko najbolj pomembnih drevesnih vrst na podlagi
populacijsko-genetskih in fenotipskih raziskav,
– izdelava smernic za ohranjanje gozdnih
genskih virov s poudarkom na manjšinskih
oziroma ogroženih drevesnih in grmovnih
vrstah,
– razvoj in prilagoditev metod shranjevanja gozdnega semenja,
– izdelava strokovnih priporočil za umetno obnovo gozdov v posameznih ekoloških
razmerah.
2. Škodljivci in bolezni v gozdovih Slovenije ter varstvo gozdov
Cilji:
– izdelati napotke za obvladovanje najbolj pogostih škodljivcev in bolezni gozdnega drevja na podlagi raziskav:
– bionomije in ekologije žuželk ter nekaterih skupin malih sesalcev, ki se pojavljajo v prenamnožitvah,
– patogenih organizmov (predvsem
gliv),
– raziskati ogroženost gozdov glede na
stopnjo njihove spremenjenosti v različnih
ekoloških razmerah,
– izdelati podlage za strategijo integralnega varstva gozdov.
3. Varnost in zdravje pri delu v gozdu
Cilji:
– spremljati nezgode in obolelost pri delu v gozdu med gozdnimi delavci in lastniki
gozdov in analizirati vzroke zanje,
– izdelati priročnik Varnost in zdravje pri
delu v gozdu na podlagi opravljenih raziskav, predpisov ter kodeksov ILO in FAO,
– raziskati možnosti za zmanjšanje težavnosti dela v gozdu in izboljšanje psihofizične pripravljenosti gozdnih delavcev.
4. Uvajanje certificiranja gozdov in lesnih izdelkov v Sloveniji
Cilji:
– preučiti uveljavljene in nastajajoče sisteme certificiranja v svetu in njihovo primernost za razmere v Sloveniji,
– oceniti sedanje in potencialne potrebe
po certificiranju gozdov in lesnih izdelkov v
Sloveniji,
– predlagati standarde za uvajanje PEFC
ali drugih sistemov certificiranja.
5. Razvoj metodologije za ekonomsko
vrednotenje funkcij gozda
Cilji:
– določiti in utemeljiti funkcije gozdov, ki
jih je mogoče neposredno ali posredno
ovrednotiti in ovrednotenje umestiti v proces načrtovanja gospodarjenja z gozdovi,
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– razviti metode ekonomskega vrednotenja funkcij gozdov za slovenske razmere,
– na izbranem primeru preveriti uporabnost teh metod ter možno uporabo rezultatov ekonomskega ovrednotenja.
6. Izobraževalne potrebe in zasnova sistema permanentnega izobraževanja lastnikov gozdov
Cilji:
– ugotoviti, katera znanja potrebujejo lastniki različnih kategorij za uspešno gospodarjenje z gozdovi,
– ugotoviti razkorak med dejanskim in potrebnim znanjem ter zanimanje lastnikov gozdov za posamezne izobraževalne sklope,
– izdelati priporočila za sistem permanentnega izobraževanja lastnikov gozdov.
7. Racionalizacija vzdrževanja gozdnih
cest
Cilji:
– poiskati odvisnost med kvaliteto projektiranja gozdnih cest oziroma kategorijo
gozdnih cest in potrebnim vzdrževanjem,
– opredeliti dejavnike prioritete vzdrževanja gozdnih cest,
– preučiti stabilizacijo in vzdrževanje brežin,
– oceniti potrebne vložke za vzdrževanje
gozdnih cest po količini in dinamiki v različnih razmerah.
IV. Pogoji in merila
1. Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe iz Slovenije, ki so vpisane v
evidenco raziskovalnih organizacij Ministrstva za znanost in tehnologijo oziroma imajo
status zasebnih raziskovalcev.
2. Odgovorni nosilec projekta mora biti
zaposlen v organizaciji, ki je prijavitelj projekta, in izpolnjevati pogoje za odgovornega
nosilca raziskovalnega projekta, predpisane v 29. in/ali 30. členu zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91).
3. Predloge projektov ocenjuje Programski svet za ciljne raziskovalne projekte Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi predhodno izdelanih ocen
ustrezne kakovosti odgovornih nosilcev projektov oziroma članov projektnih skupin, ki
jih pripravi Ministrstvo za znanost in tehnologijo na osnovi kriterijev, ki veljajo za izvajanje aplikativnih oziroma razvojnih raziskav.
4. Projekti morajo vključevati empirične
podatke in prikaz dosedanje tematizacije
obravnavane tematike pri nas.
5. Pri izboru projektov bodo imeli prednost predlogi raziskav, ki bodo:
– s kvalificiranostjo predlagateljev, opredelitvijo problemov, raziskovalnim pristopom,
finančno ponudbo in poslovnim načrtom obetali učinkovito doseganje zgoraj navedenih
ciljev po razpisanih tematskih sklopih;
– ki bodo za izvajanje razpisane tematike oblikovali kvalificirane projektne skupine, po potrebi in glede na naravo projekta
sestavljene tudi interdisciplinarno in medinstitucionalno;
– katerih rezultati bodo aplikativni.
V. Okvirna višina sredstev
Okvirna vrednost celotnega razpisa znaša 67,000.000 SIT , od tega v letu 2000
okvirno 22,100.000 SIT.
Izbrane projekte bosta ministrstvi financirali v naslednjih predvidenih deležih:
– Ministrstvo za znanost in tehnologijo:
27%,
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– Ministrstvo za kulturo: 73%.
VI. Časovni okvir in roki za izvedbo programa
Trajanje projektov je največ 36 mesecev.
VII. Javni razpis in odpiranje vlog
Vloga na razpis mora prispeti na naslov:
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do vključno 4. septembra
2000 do 14. ure.
Odpiranje vlog bo 5. septembra 2000
ob 14. uri v sejni sobi Ministrstva za znanost
in tehnologijo (II. nadstropje, Trg OF 13,
Ljubljana).
Vlagatelji prijav bodo obveščeni o izbiri v
roku 45 dni od odpiranja.
Razpisno dokumentacijo (prijavni obrazci z navodili) dvignejo zainteresirani vlagatelji od dneva objave v Uradnem listu RS do
izteka prijavnega roka pri vratarju Ministrstva za znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
Ljubljana.
Pisne vloge z oznako “Ne odpiraj – »Razpis CRP GOZD « – morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z označbo vlagatelja
v glavno pisarno Ministrstva za znanost in
tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana.
Nepravočasnih in nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene vlagatelju.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so možne na naslovih: Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana, tel. 178-46-24, Aljana Pogačnik in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, mag. Aleksander Golob, tel. 178-91-42.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-33734
Na podlagi zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št.8/91), na podlagi
pravilnika o ciljnih raziskovalnih programih
za podporo strateškega razvoja Slovenije
na posameznih področjih (Uradni list RS, št.
22/98 in 34/98) ter na podlagi pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/00)
objavljamo
javni razpis
raziskovalnih projektov za podporo
ciljem nacionalnega pomena na
področju gospodarjenja z vodami
I. Uporabniki proračunskih sredstev:
– Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Trg OF 13, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za
zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21,
Ljubljana.
II. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
raziskovalni projek v okviru Ciljnega raziskovalnega programa VODE z naslovom:
»Sluz v morju in možni ukrepi za olajšanje
posledic«.
Izhodišče in cilji
Celotna razsežnost pojava sluzi v morju, zlasti podpovršinske faze, kopičenje

sluzi v globljih slojih kot tudi ocena njegove prostorske razsežnosti je v veliki meri
neznana. Zaradi vrste neznank pri nastajanju tega pojava v Jadranskem morju ,
doslej niso bila možna nikakršna predvidevanja o nastanku, razvoju in prenehanju
tega pojava. Zaradi vrste neposrednih in
posrednih vplivov na turistično gospodarstvo, na ribištvo in marikulturo je osnovni
cilj projekta:
– izdelava metodologije za ocenjevanje
količine sluzi v podpovršinskih in globljih
slojih z oceno prostorske razsežnosti tega
pojava;
– izdelava predloga ukrepov za olajšanje posledic;
– vključitev izsledkov v okoljsko poročilo.
Pogoji in merila
a) Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe iz Slovenije, ki so vpisane v
evidenco raziskovalnih organizacij Ministrstva za znanost in tehnologijo oziroma imajo
status zasebnih raziskovalcev.
Odgovorni nosilec projekta mora biti zaposlen v organizaciji, ki je prijavitelj projekta
in izpolnjevati pogoje za odgovornega nosilca raziskovalnega projekta predpisane z 29.
in/ali 30. členom zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91).
b) Prijave ocenjuje programski svet za
ciljne raziskovalne programe Ministrstva za
okolje in prostor, na podlagi predhodne
ugotovitve o ustrezni kakovosti in raziskovalni usposobljenosti odgovornih nosilcev
projektov oziroma članov projektnih skupin,
ki jo pripravi Ministrstvo za znanost in tehnologijo na podlagi kriterijev, ki veljajo za izvajanje aplikativnih oziroma razvojnih raziskav.
Pri izboru projekta bodo imeli prednost
prijavitelji, ki bodo:
– s kvalificiranostjo predlagateljev, opredelitvijo problemov, raziskovalnim pristopom, finančno ponudbo in časovnim načrtom obetali učinkovito doseganje zgoraj navedenih ciljev,
– ki bodo za izvajanje razpisane tematike oblikovali projektne skupine, sestavljene
interdisciplinarno,
– ki bodo prikazali uporabne pričakovane rezultate.
III. Okvirna višina sredstev
Okvirna vrednost sredstev, ki jih za izvedbo programa namenjajo finacerji je
12,000.000 SIT.
IV. Rok izvedbe projektov je 5 mesecev.
V. Prijava na razpis mora prispeti na naslov ne glede na vrsto prenosa te pošiljke
do vključno 4. 9. 2000.
VI. Odpiranje prijav bo 5. 9. 2000 ob
12. uri, v sejni sobi Ministrstva za znanost in
tehnologijo v (v drugem nadstropju), Trg OF
13, Ljubljana.
VII. Prijavitelji projektov bodo obveščeni
o izbiri v roku 45 dni od dneva odpiranja.
VIII. Razpisno dokumentacijo (prijavni
obrazci z navodili ter prilogo z utemeljitvijo
posameznih projektov) dvignejo prijavitelji
od dneva objave v Uradnem listu RS do
izteka prijavnega roka pri vratarju Ministrstva za znanost, Trg OF 13, Ljubljana.
Pisne prijave z oznako “Ne odpiraj – Razpis za CRP VODE” – morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno
Ministrstva za znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, Ljubljana.
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Nepravočasnih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
IX. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so možne na naslovih: Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Trg OF13, Ljubljana, telefon 17-84-624, Aljana Pogačnik in
na Ministrstvu za Okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana, telefon 17-87-400, Radovanka Petrič.
Ministrstvo za okolje
In prostor,
Ministrstvo za znanost
in tehnologijo,
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
Ministrstvo za obrambo,
Uprava RS za zaščito in reševanje
Št. 321-02-391/00
Ob-33559
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56, 58, objavlja na podlagi 1. člena uredbe o uvedbi finančnih intervencij za
celostno urejanje podeželja in obnovo vasi
za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 31/00 in 62/00)
javni razpis
za subvencioniranje investicij v
izgradnjo in obnovo hladilnic za sveže
sadje
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa so sredstva, ki se
bodo dodelila za subvencioniranje investicij
v izgradnjo in obnovo hladilnic za sadje, ki
je pridelano v Sloveniji.
2. Upravičenci do sredstev po tem razpisu so fizične in pravne osebe, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji in
izpolnjujejo pogoje, določene v tem razpisu.
Zahtevek za dodelitev subvencije po tem
razpisu vlagajo upravičenci iz prejšnjega odstavka v svojem imenu.
3. Predvidena višina sredstev za te namene po tem razpisu v letu 2000 je
110,000.000 SIT. Sredstva iz naslova subvencije za podporo investicijam v izgradnjo
in obnovo hladilnic za sveže sadje bodo
upravičenci koristili na podlagi sklenjenih
pogodb.
4. Sredstva iz naslova subvencije lahko
uveljavljajo le tisti upravičenci, ki so v skladu
s 3. členom uredbe o uvedbi finančnih intervencij za celostno urejanje podeželja in
obnovo vasi za leto 2000 (Ur. l. RS, št.
31/00 in 62/00), do vključno 30. 6. 2000
oddali pravilno izpolnjen obrazec “Osnovni
obrazec o kmetijskem gospodarstvu” na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 56, 58, Ljubljana.
5. Zahtevke za dodelitev subvencije z vsemi zahtevanimi prilogami je treba poslati najkasneje do 15. septembra 2000 na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, Ljubljana, s pripisom: “Za razpis – subvencije za hladilnice”.
Nepopolne zahtevke bo MKGP zavrnilo,
prepozno prispele pa zavrglo.
II. Kriteriji za dodelitev sredstev
1. Subvencionira se 24% vrednosti izvedenih del pri posamezni investiciji. Pri posamezni investiciji se poleg novogradnje objekta (vključno s povečanjem obsega obstoječega objekta) in obnove subvencionira
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tudi nakup opreme (linija za prevzem sadja,
sortirni stroji ipd.).
2. Prednost pri dodeljevanju sredstev
bodo imeli upravičenci po prednostnih pogojih v naslednjem vrstnem redu:
1. upravičenci, katerih načrtovana hladilnica leži v regiji, v kateri je pokritost surovinske baze s hladilnimi kapacitetami najmanjša;
2. upravičenci, ki investirajo v novogradnjo hladilnice za sveže sadje;
3. upravičenci, pri katerih bo investicija pokrivala čimvečje površine nasadov;
4. upravičenci, pri katerih bo pri investiciji udeleženo čimvečje število organiziranih pridelovalcev.
3. Posebni pogoji:
– investitorji, ki vlagajo zahtevek za subvencijo, morajo zagotoviti namensko rabo
hladilnic za sadje. Hladilnice morajo biti v
lasti pridelovalcev, ki so lahko povezani v
zadruge ali druge oblike organiziranosti oziroma kmetijskih podjetij. V primeru, da investitor obnavlja hladilnico in ni lastnik objekta, mora imeti objekt v dolgoročnem najemu za celotni čas amortizacije hladilnice;
– investitorji, ki vlagajo zahtevek za subvencijo, morajo skupaj pridelati najmanj 50%
pridelka sadja na območju, ki gravitira k
hladilnici.
4. Pri ocenjevanju posameznih vlog za
podporo investiciji se bodo upoštevali naslednji tehnološko-tehnični kriteriji:
– velikost hladilnice: priporočena velikost je najmanj 1500 ton za pečkarje (jabolka, hruške), za koščičasto sadje in jagodičje pa najmanj 80 ton;
– velikost hladilne enote (celice): priporočena velikost je najmanj 80 ton, razen za
koščičasto sadje in jagode, kjer je dopustna manjša velikost celice;
– zagotavljanje najmanj 75% skladiščnih
zmogljivosti v razmerah ULO (ultra low oxygen, to je 1–2% O , 0–3% CO ) pri hladilni2
2
cah za pečkarje (jabolka,
hruške);
– zagotavljanje plinotesnosti: priporočene naprave so membranski generatorji za
proizvodnjo dušika, pralniki plina z aktivnim
ogljem za odvzemanje CO in računalniško
2
vodeni analizatorji za regulacijo
in nadzor
sestave zraka v celicah;
– zagotavljanje ustrezne toplotne izolacije;
– minimalna zmogljivost ohlajevanja celice: priporočena je 20% na dan oziroma
popolna ohladitev na režim hlajenja celotne
količine sadja v 5 dneh;
– površina izmenjevalcev toplote mora
omogočati v času skladiščenja razliko med
temperaturo izparevanja in temperaturo prostora največ do 2° C, zaradi zagotavljanja
višje relativne zračne vlažnosti;
– zagotavljanje preprečevanja nihanj
temperature v hladilnih celicah.
III. Vsebina zahtevka
Zahtevku za dodelitev subvencije pri investicijah v izgradnjo in obnovo hladilnic za
sveže sadje mora biti priloženo:
– kopija obrazca “Osnovni obrazec o
kmetijskem gospodarstvu”;
– investicijski program, izdelan po metodologiji, objavljeni v Priročniku za izdelavo
investicijskega programa (Inštitut za ekonomiko investicij, Ljubljanska banka, d.d.,
Ljubljana, 1991). Iz investicijskega progra-

ma mora biti razvidna zmogljivost hladilnice
(v tonah), zmogljivost hladilnih celic (v tonah) in vsi tehnološki parametri;
– izkaz finančnega stanja investitorja
(BON 1 in BON 2 ali BON 3);
– finančni načrt z opredeljenimi viri financiranja (lastna sredstva, kredit, delež
MKGP);
– terminski plan z dinamiko stroškov po
mesecih;
– veljavno gradbeno dovoljenje za novogradnjo oziroma dovoljenje o priglasitvi del,
če za investicijo gradbeno dovoljenje ni potrebno;
– overovljeno kopijo pogodbe o dolgoročnem najemu v primeru, da investitor
obnavlja hladilnico in ni lastnik objekta;
– dokazilo o skupnem vlaganju večih pridelovalcev, če gre za skupno vlaganje (pogodba o skupnem investiranju) in izjavo o
površinah nasadov in pridelku sadja, pri zadrugah pa še dokazilo o številu pridelovalcev, vključenih v zadrugo in izjavo o njihovih
površinah ter pridelkih.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 731-I/00
Ob-33677
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje Ljubljana, Glinška 12, v sodelovanju z
Ministrstvom za delo družino in socialne zadeve Ljubljana, Kotnikova 5, kot uporabnika in sofinancerja programa, objavljata na
podlagi določil zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (Ur.
l. RS, št. 9/2000, 64/2000), pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur.
l. RS, št. 13/2000, 65/2000) in akcijskega programa zaposlovanja v RS za leti
2000–2001, sprejetega na 135. seji vlade
RS dne 18. 11. 1999
javni razpis
za sofinanciranje stroškov izvedbe
pilotnih projektov integracijskih
podjetij v Republiki Sloveniji
1. Uporabnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubjana, telefaks
01/125-98-23 (v nadaljevanju: zavod).
2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo prejemniki sredstev: predmet javnega razpisa je (1) sofinanciranje stroškov ocene možnosti izvedbe (feasibility
study) pilotnih projektov integracijskih
podjetij, (2) sofinanciranje stroškov uvajanja pilotnih projektov integracijskih podjetij in (3) zagotavljanje svetovalne in rehabilitacijske funkcije v podjetju ter sofinanciranje izobraževanja socialno podjetniškega managementa v okviru uresničevanja
programa razvoja integracijskih podjetij v
Republiki Sloveniji kot podprograma akcijskega programa zaposlovanja za leta
2000 do 2002.
Na razpis se lahko prijavijo vsi vlagatelji,
ki bodo:
– podali izjavo o zagotovitvi oblikovanja
in vodenja pilotnih projektov integracijskih
podjetij in 6 mesecev po podpisu pogodbe
o sofinanciranju stroškov uvajanja pilotnega
projekta integracijskega podjetja ustanovili
samostojni pravni subjekt (zavod, zadrugo
ali gospodarsko družbo),
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– predložili feasibility study razvoja pilotnega projekta, ki bo potrjena s strani zavoda in izvedbeni načrt uvajanja projekta v
prvih treh letih poslovanja,
– izpolnili prijavni obrazec.
Merila za izbor:
Pri izboru posameznih izvajalcev pilotnih
projektov integracijskih podjetij se bodo
upoštevala naslednja merila:
– zanesljivost feasibility študije uvajanja
pilotnega projekta razvoja integracijskih
podjetij na podlagi ocene strokovne službe,
– število novo oblikovanih delovnih mest
za zaposlitev brezposelnih oseb in presežnih delavcev v skladu s kriteriji programa
razvoja integracijskih podjetij v Republiki
Sloveniji,
– oblika delovnega razmerja in dolžina
delovnega časa vključenih brezposelnih
oseb v subvencionirano zaposlitev.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev je 30,000.000 SIT za leto
2000.
4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva oziroma
roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje državnih pomoči: javni razpis bo zaključen, ko bodo s pogodbami angažirana
vsa razpoložljiva sredstva. Izvajalce bo zavod izbral za obdobje treh let.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: vloge se
vlagajo do zaključka javnega razpisa, kar bo
objavljeno v Uradnem listu RS.
Vloge se oddajajo osebno ali po pošti.
Vloge, ki bodo poslane s pošto, morajo biti
oddane v zaprti ovojnici priporočeno ali s
povratnico na naslov Glinška ulica 12, 1000
Ljubljana.
Vloge morajo imeti oznako: Javni razpis
– sofinanciranje izvedbe pilotnih projektov
integracijskih podjetij.
6. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev, oziroma datumi odpiranja vlog, če
je v javnem razpisu predvideno zaporedno
odpiranje le-teh: datumi odpiranja vlog so
naslednji: 19. 9. 2000, 17. 10. 2000 in
14. 11. 2000.
Upoštevajo se vloge, ki bodo prispele
najkasneje en dan pred odpiranjem do 12.
ure. Če bo javni razpis zaključen, nadaljnji
roki odpiranja vlog ne bodo več aktualni.
Odpiranje vlog ne bo javno.
7. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega
razpisa najkasneje v roku 45 dni po roku, ki
je določen za odpiranje vlog.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se nahaja v
vložišču Centralne službe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12,
Ljubljana (klet, soba 04). Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti osebno ali zahtevati po pošti. Razpisna dokumentacija je
na voljo tudi na spletnih straneh zavoda:
http//www.ess.gov.si,
9. Druge informacije o javnem razpisu:
kandidati lahko dobijo dodatne informacije
vsak delovni dan od 9. do 11. ure na telefonu št. 01/47 69 960.
Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje
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Ob-33534
Na podlagi zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi
(Uradni list RS, št. 24/98) objavlja Sklad
RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti
javni razpis
za zbiranje ponudb za dobavo
fotokopirnih aparatov
Naročnik je Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.
Orientacijska vrednost naročila je
7,200.000 SIT.
Dobava fotokopirnih aparatov mora biti
realizirana do 31. oktobra 2000.
Ponudbo lahko vložijo pravne in fizične
osebe, ki so veljavno registrirane za dejavnost, ki je predmet javnega razpisa.
Razpisno dokumentacijo, ki obsega ta
razpis, splošne razpisne pogoje, posebne
razpisne pogoje, obrazec A (splošni podatki, izjava), obrazec B (ponudba), obrazec C
(stroški vzdrževanja fotokopirnega stroja),
obrazec D (popis vloženih prilog) ter morebitne dodatne informacije lahko ponudniki
dobijo na Skladu RS za ljubiteljske kulturne
dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, od 16.
avgusta 2000 dalje, praviloma vsak delavnik med 10. in 12. uro, telefon;
01/2410-508 ali /02410-500; po predhodnem dogovoru pa tudi zunaj navedenega
časa. Zadnji rok, do katerega lahko ponudniki dobijo informacije, je razpisni rok.
Ponudbe je treba nasloviti na Sklad RS
za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p.p. 1699, 1000 Ljubljana.
Razpisni rok je četrtek, 31. avgusta
2000. Če ponudnik pošlje ponudbo po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila vložena
priporočeno pri slovenski pošti najpozneje
do razpisnega roka. Ponudbo je mogoče
vložiti tudi na tajništvo SLKD, vendar najpozneje navedenega dne do 12. ure.
Ponudbo je treba v skladu z zahtevami
razpisne dokumentacije oddati v pisni obliki
in to na predpisanih obrazcih. Vloženi dokumenti morajo biti izpolnjeni čitljivo in popolno ter ustrezno overjeni.
Ponudnik mora ponudbo predložiti v zapečatenem ali tako zaprtem ovitku, da je na
odpiranju mogoče preveriti, da je ovitek zaprt tako, kot je bil predan. Na ovitku mora
biti na prednji strani naveden naslovnik (tj.
naročnik) in oznaka: Ne odpiraj – Ponudba– fotokopirni aparati. Na zadnji strani ovitka mora biti naveden poštni naslov pošiljatelja.
Odpiranje vlog bo v torek, 5. septembra
2000, ob 12. uri na sedežu sklada.
O izidu javnega razpisa bodo ponudniki
obveščeni najpozneje v 30 dneh po odpiranju ponudb.
Sklad RS za ljubiteljske
kulturne dejavnosti
Ob-33722
Republika Slovenija
Projekt posodobitve evidentiranja
nepremičnin
Presek rabe kmetijskih zemljišč in
digitalnih katastrskih načrtov-1
MAFF_4.1E_NCB1
Št. posojila: IBRD 4498-0 SLO
1. Republika Slovenija je dobila posojilo
pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj

(MBOR) zaradi delnega pokrivanja stroškov
Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin ter bo del posojila namenila izplačilu
obveznosti pogodbe za izvedbo Preseka rabe kmetijskih zemljišč in digitalnih katastrskih načrtov-1, MAFF_4.1E_NCB1. Posojilo je bilo pridobljeno 17. novembra 1999.
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano RS objavlja javni razpis za izbiro
izvajalca za izvedbo preseka rabe kmetijskih zemljišč in digitalnih katastrskih načrtov-1.
Javno naročilo zajema izvedbo tehničnih
storitev na področju prekrivanja uporabe
zemljišč z digitalnimi katastrskimi načrti.
Ta sklop del v okviru podprojekta Zajem
in spremljanje rabe kmetijskih zemljišč bo
trajal od oktobra 2000 do marca 2001.
4. Javni razpis bo potekal v skladu s postopki, ki veljajo za mednarodne javne razpise in so opredeljeni v smernicah Mednarodne banke za obnovo in razvoj: naročila in
nabava v času prejemanja posojila Mednarodne banke za obnovo in razvoj ter kredita
Mednarodne organizacije za razvoj. Javnega razpisa se lahko udeležijo vsi ponudniki
iz držav, ki so navedene v smernicah Svetovne banke.
5. Ponudniki lahko dobijo dodatne informacije na spodaj navedenemu naslovu. Na
navedenem naslovu si lahko ogledajo razpisno dokumentacijo, in sicer: vsak delavnik od 8. do 15. ure.
6. Ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo v angleškem jeziku na omenjenem naslovu ob predložitvi pisnega zahtevka in vplačilu nevračljivega zneska v višini
12.000 SIT na žiro račun št.:
50100-630-10014.
7. Ponudbe za ta javni razpis morajo prispeti na navedeni naslov najkasneje do 19.
septembra 2000 do 9. ure po lokalnem
času. Vse ponudbe morajo vsebovati tudi
finančno zavarovanje resnosti ponudbe v
znesku najmanj 3% od vrednosti ponudbe.
Prepozno prispela ponudba bo zavrnjena.
Odpiranje ponudb bo izvedeno takoj po izteku roka za oddajo ponudb, 19. septembra 2000, v prisotnosti predstavnikov zainteresiranih strank, ki želijo spremljati odpiranje. Odpiranje ponudb bo izvedeno na
navedenem naslovu: Geodetska uprava Republike Slovenije, Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin, Martina Učak, soba
številka 2/100, Zemljemerska ulica 12,
1000
Ljubljana,
Slovenija,
tel.
+386/1-478-4922,
faks
+386/1-478-4822,
e-mail
rerm.pco@gov.si.
Geodetska uprava RS
Št. 26/2000

Ob-33626

Razpis
za opravljanje pravne pomoči
inženirjem - članom IZS po zakonu o
graditvi objektov
1. Predmet tega razpisa je razpis za
opravljanje pravne pomoči inženirjem - članom IZS po zakonu o graditvi objektov na
območju Republike Slovenije. Kandidati bodo določeni glede na regije, po katerih deli
zbornica svoje člane.
2. Na razpis se lahko prijavijo kandidati,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
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– da imajo zahtevano izobrazbo za opravljanje dejavnosti pravne pomoči in da imajo
registrirano dejavnost,
– da jim ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje pravnega svetovanja,
– da bodo nudili inženirjem strokovno
pomoč v prostorih IZS ali v svojih pisarnah
po dogovorjenem urniku in v regijskih pisarnah na dan, ko bo zbornica tako pisarno
organizirala. Izbrani kandidat bo za kraj, dan
in uro za delo v regijski pisarni obveščen
vsaj 8 dni pred izvedbo te pisarne,
– da bodo zagotovili nadomeščanje nosilca dejavnosti v primeru odsotnosti.
3. Kandidati, ki izpolnjujejo zahtevane
pogoje tega razpisa, naj svoje prijave ter
dokazila in izjave o izpolnjevanih pogojih,
skupaj z ponudbo s ceno na uro ali s ceno
za pravno pomoč, pošljejo v zaprti kuverti, s
pripisom “Ne odpiraj - prijava za razpis za
pravno pomoč”, na naslov Inženirska zbornica Slovenije, Dunajska 104, 1000 Ljubljana.
Dobrodošli so vsi predlogi in pobude s
strani kandidatov za pravno pomoč. Vrednost ocenjenega dela za leto 2000 za več
(vse) ponudb pravne pomoči je skupaj 7,55
mio SIT.
Pričetek del - 1. september 2000.
Rok za oddajo ponudbe je 8 dni po objavi razpisa.
4. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni 30 dni po seji UO (ne glede na datum
zadnje oddane ponudbe), na kateri bo upravni odbor izbral najustreznejše kandidate za
pravno pomoč za posamezne regije.
5. Na podlagi sklepa o izbiri najustreznejših ponudnikov bo z izbranimi kandidati
sklenjena pogodba o izvajanju pravne pomoči.
Inženirska zbornica Slovenije
Št. 351-01-5/00-2246
Ob-33639
Na podlagi 36. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegih v prostor (Ur. l.
SRS, št. 18/84, 37/86 in 29/86 in Ur. l.
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in
44/97), pravilnika o izvajanju natečajev na
področju arhitekturne ustvarjalnosti 1996
objavlja Občina Ljutomer
vabljeni projektni natečaj za pridobitev
idejne zasnove objekta
I. Razpisni pogoji
1. Razpisovalec natečaja je Občina Ljutomer , Vrazova 1, 9240 Ljutomer .
2. Natečaj je vabljen po udeležencih in
enostopenjski po poteku.
3. Namen natečaja je pridobiti najustreznejšo arhitektonsko rešitev za ureditev nepozidane površine, vključno z idejno ureditveno situacijo. Predviden objekt bo poslovno stanovanjski objekt, kateri predstavlja dejansko nadaljevanje obcestne gradnje,
sama lokacija pa predstavlja vhod v mesto.
4. S sklepom župana Občine Ljutomer,
št. 351-01-5/00-1981 z dne 22. 6. 2000
je imenovana komisija v sestavi:
– predsednica: Andreja Torič, ing.gr.
univ.dipl.ekon.,
– člani:
Marlenka
Habjanič,
univ.dipl.um.zgod., Darko Štrakl, univ. dipl.
arh., Marjan Berlič, univ. dipl. arh.
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5. Rok za oddajo natečajnih elaboratov
je 60 dni od objave v Uradnem listu RS in
Pomurskem vestniku, na naslov Občina Ljutomer, Vrazova 1, 9240 Ljutomer.
6. V primeru , da bo prejetih pet ponudb
bo razpisovalec podelil eno nagrado v višini
300.000 SIT, dva odkupa v višini 170.000
SIT in dve odškodnini v višini 60.000 SIT.
7. Na natečaj je razpisovalec povabil naslednje udeležence brez pristojbine:
– DOMUS Projekt , Štefan Baler s.p.,
Prešernova 7, Ljutomer,
– ZEU d.o.o., Staneta Rozmana 5, Murska Sobota,
– FIGURA Judita Šeruga s.p., Rožno naselje 8, Murska Sobota,
– Projektiranje »PLAN-ING« Uroš Plantarič s.p., Slovenska 52, Murska Sobota,
– Bojan Lebar, Ivanocijevo naselje 5,
Murska Sobota.
Občina Ljutomer
Ob-33555
Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št.
32/93), 2. in 82. člena zakona o javnih
cestah (Ur. l. RS, št. 29/97), 7., 16., 75.,
78. in 80. člena statuta Občine Komenda
(Ur. l. RS, št. 37/99, 83/99), 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Komenda (Glasilo Občine Komenda, št.
02/2000) in 22. člena odloka o dimnikarski službi na območju Občine Komenda
(Glasilo Občine Komenda, št. 05/2000),
objavlja Občina Komenda, Zajčeva cesta
23, 1218 Komenda,
javni razpis
za izbiro koncesionarja za opravljanje
dimnikarske službe na območju Občine
Komenda
1. Koncendent: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.
2. Predmet koncesije: izvajanje obvezne lokalne javne službe za pregledovanje,
nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov.
3. Obseg koncesije: celotno območje
Občine Komenda. Razpisana koncesija se
podeli le enemu koncesionarju.
4. Trajanje koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas, ki bo opredeljen v koncesijski pogodbi z možnostjo
odvzema v primeru kršitve koncesijske pogodbe.
5. Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
6. Ponudba na razpis mora vsebovati: elementi so razvidni iz razpisne dokumentacije.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: navedena v razpisni dokumentaciji.
8. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na Občini Komenda, Zajčeva cesta 23,
1218 Komenda, proti plačilu 5.000 SIT na
žiro
račun
občine
številka:
50140-630-810379
sklic:
7141-9999-0003.
9. Celotna ponudba v skladu z razpisnimi pogoji in dokazili mora biti jasna, čitljiva,
brez brisanja in popravkov teksta. Ponudba
mora biti sestavljena v slovenskem jeziku,
cene pa v slovenskih tolarjih.
10. Ponudbo lahko v skladu z zahtevanimi razpisnimi pogoji pošljete najkasneje do

11. septembra 2000 do 10. ure, na naslov:
Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218
Komenda, v zaprti kuverti z oznako “javni
razpis – dimnikarska služba” – Ne odpiraj.
11. Odpiranje ponudb bo 11. septembra 2000 ob 14. uri v prostorih Občine
Komenda, Glavarjeva cesta 104, Komenda. Upoštevane bodo le pravilno opremljene in popolne ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov koncendenta. Predstavniki ponudnikov morajo imeti pooblastilo za zastopanje.
12. O izbiri koncesionarja bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva
odpiranja ponudb.
13. Z izbranim kandidatom bo sklenjena
koncesijska pogodba, s katero se urejajo
medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem
dimnikarske službe na območju celotne Občine Komenda.
14. Dodatna pojasnila v zvezi z javnim
razpisom dobite v času uradnih ur na tel.
01/83 43 215
Občina Komenda
Ob-33556
Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št.
32/93), 2. in 82. člena zakona o javnih
cestah (Ur. l. RS, št. 29/97), 7., 16., 75.,
78. in 80. člena statuta Občine Komenda
(Ur. l. RS, št. 37/99, 83/99), 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Komenda (Glasilo Občine Komenda, št.
02/2000) in 5. člena odloka o ureditvi zimske službe v Občini Komenda (Glasilo Občine Komenda, št. 05/2000), objavlja Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218
Komenda,
javni razpis
za izbiro koncesionarja za opravljanje
zimske službe na območju Občine
Komenda
1. Koncendent: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.
2. Predmet koncesije: izvajanje zimske
službe na območju Občine Komenda.
3. Obseg koncesije: celotno območje
Občine Komenda. Razpisana koncesija se
podeli le enemu koncesionarju.
4. Trajanje koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas, ki bo opredeljen v koncesijski pogodbi z možnostjo
odvzema v primeru kršitve koncesijske pogodbe.
5. Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
6. Ponudba na razpis mora vsebovati:
elementi so razvidni iz razpisne dokumentacije.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: navedena v razpisni dokumentaciji.
8. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na Občini Komenda, Zajčeva cesta 23,
1218 Komenda, proti plačilu 5.000 SIT na
žiro
račun
občine
številka:
50140-630-810379
sklic:
7141-9999-0001.
9. Celotna ponudba v skladu z razpisnimi pogoji in dokazili mora biti jasna, čitljiva,
brez brisanja in popravkov teksta. Ponudba
mora biti sestavljena v slovenskem jeziku,
cene pa v slovenskih tolarjih.
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10. Ponudbo lahko v skladu z zahtevanimi razpisnimi pogoji pošljete najkasneje do
11. septembra 2000 do 10. ure, na naslov:
Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218
Komenda, v zaprti kuverti z oznako “javni
razpis – koncesija zimska služba” – Ne odpiraj.
11. Odpiranje ponudb bo 11. septembra ob 13. uri v prostorih Občine Komenda,
Glavarjeva cesta 104, 1218 Komenda.
Upoštevane bodo le pravilno opremljene in
popolne ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov koncendenta. Predstavniki
ponudnikov morajo imeti pooblastilo za zastopanje.
12. O izbiri koncesionarja bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva
odpiranja ponudb.
13. Z izbranim kandidatom bo sklenjena
koncesijska pogodba, s katero se urejajo
medsebojna razmerja v zvezi z ureditvijo zimske službe na območju celotne Občine Komenda.
14. Dodatna pojasnila v zvezi z javnim
razpisom dobite v času uradnih ur na tel.
01/83 43 215.
Občina Komenda
Ob-33557
Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št.
32/93), 2. in 82. člena zakona o javnih
cestah (Ur. l. RS, št. 29/97), 7., 16., 75.,
78. in 80. člena statuta Občine Komenda
(Ur. l. RS, št. 37/99, 83/99), 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Komenda (Glasilo Občine Komenda, št.
02/2000) in 14. člena odloka o urejanju in
vzdrževanju občinskih cest na območju Občine Komenda (Glasilo Občine Komenda,
št. 05/2000), objavlja Občina Komenda,
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda,
javni razpis
za izbiro koncesionarja za urejanje in
vzdrževanje občinskih cest na območju
Občine Komenda
1. Koncendent: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.
2. Predmet koncesije: izvajanje obvezne lokalne javne službe urejanje in vzdrževanje občinskih cest na območju Občine
Komenda.
3. Obseg koncesije: celotno območje
Občine Komenda. Razpisana koncesija se
podeli le enemu koncesionarju.
4. Trajanje koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas, ki bo opredeljen v koncesijski pogodbi z možnostjo
odvzema v primeru kršitve koncesijske pogodbe.
5. Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
6. Ponudba na razpis mora vsebovati:
elementi so razvidni iz razpisne dokumentacije.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: navedena v razpisni dokumentaciji.
8. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na Občini Komenda, Zajčeva cesta 23,
1218 Komenda, proti plačilu 5.000 SIT na
žiro
račun
občine
številka:
50140-630-810379
sklic:
7141-9999-0002.
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9. Celotna ponudba v skladu z razpisnimi pogoji in dokazili mora biti jasna, čitljiva,
brez brisanja in popravkov teksta. Ponudba
mora biti sestavljena v slovenskem jeziku,
cene pa v slovenskih tolarjih.
10. Ponudbo lahko v skladu z zahtevanimi razpisnimi pogoji pošljete najkasneje do
11. septembra 2000 do 10. ure, na naslov:
Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218
Komenda, v zaprti kuverti z oznako “javni
razpis – koncesija cestna služba” – Ne odpiraj.
11. Odpiranje ponudb bo 11. septembra ob 12. uri v prostorih Občine Komenda,
Glavarjeva cesta 104, 1218 Komenda.
Upoštevane bodo le pravilno opremljene in
popolne ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov koncendenta. Predstavniki
ponudnikov morajo imeti pooblastilo za zastopanje.
12. O izbiri koncesionarja bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva
odpiranja ponudb.
13. Z izbranim kandidatom bo sklenjena
koncesijska pogodba, s katero se urejajo
medsebojna razmerja v zvezi z urejanjem in
vzdrževanjem občinskih cest na območju
celotne Občine Komenda.
14. Dodatna pojasnila v zvezi z javnim
razpisom dobite v času uradnih ur na tel.
01/8343215.
Občina Komenda
Ob-33558
Na podlagi 73. in 74. člena zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96), 10.
člena zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 12/96,
44/00) ter 75. in 76. člena statuta Občine
Komenda (Ur. l. RS, št. 37/99, 83/99)
Občina Komenda objavlja
javni razpis
za izbor koncesionarja za izvajanje
javne službe na področju predšolske
vzgoje na območju Občine Komenda
I. Občina Komenda objavlja javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za izvajanje javne službe na področju predšolske
vzgoje na območju Občine Komenda in sicer v obsegu dnevnega programa oziroma
poldnevnega programa pod pogoji, ki jih
opredeljujeta 14. in 34. člen zakona o vrtcih.
II. Na javni natečaj se lahko prijavijo
vzgojno-izobraževalni in drugi zavodi, podjetja in druge organizacije, ki so vrtci, ki
imajo organizirane vrtce ali želijo organizirati
vrtec.
III. Prijavam, ki morajo biti v skladu z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja, zakonom o vrtcih ter področnimi podzakonskimi akti, morajo biti poleg
ponudbe priložena tudi dokazila o izpolnjevanju zakonskih pogojev iz 33. člena zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 40. člena zakona o vrtcih ter:
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev predpisanih za strokovne delavce;
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev predpisanih za prostor in opremo v javnem vrtcu.
IV. Pisne ponudbe z zahtevanimi dokazili
morajo biti oddane v zapečateni ovojnici na
naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23,

Komenda, s pripisom “Ne odpiraj – ponudba – koncesija vrtec«.
Pri izbiri koncesionarja bodo upoštevane le pravilno opremljene in popolne ponudbe, ki bodo na naslov koncendenta prispele v 30 dneh po objavi v Uradnem listu
RS.
V. Z najugodnejšim ponudnikom, ki bo
izpolnjeval pogoje, bo sklenjena pogodba o
koncesiji.
Pogodba o koncesiji bo sklenjena za dobo pet let z možnostjo podaljšanja.
VI. Vse dodatne informacije zainteresirani dobijo na Občini Komenda, tel.
01/8341-323, 01/8343-210. Kontaktna
oseba: Majda Ravnikar, svetovalka župana.
VII. O izbiri koncesionarja bodo ponudniki obveščeni najkasneje v 15 dneh po
odpiranju ponudb.
VIII. Izbranemu koncesionarju bo izdana
odločba in na njeni podlagi po pravnomočnosti sklenjena koncesijska pogodba.
Občina Komenda

Objave
delniških družb
Javne prodaje delnic
Ob-33653
Zavarovalnica Triglav, d.d., na podlagi
četrtega odstavka 7. člena statuta objavlja
ponudbo
za prodajo delnic Zavarovalnice
Triglav, d.d.
Prodajalec: Agrariacvetje, d.d., Četež,
Topliška cesta 34, 8250 Brežice.
Predmet prodaje: 2 delnici Zavarovalnice Triglav, d.d.
Prodajna cena: 700.000 SIT po delnici.
Ponudba je v skladu z določbo četrtega
odstavka 7. člena statuta Zavarovalnice Triglav, d.d., namenjena obstoječim delničarjem Zavarovalnice Triglav, d.d. in družbi.
Delničarji in družba morajo pisno izjavo,
da želijo odkupiti delnice, ki so predmet
prodaje, dostaviti na naslov: Zavarovalnica
Triglav, d.d., uprava, Miklošičeva 19, Ljubljana, v roku 15 dni od dneva te objave.
Če bo več delničarjev oziroma družba
sprejelo ponudbo za nakup zgoraj navedenih delnic, bo imel prednost tisti, ki je ponudil najvišjo ceno.
Zavarovalnica Triglav, d.d.
uprava

Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Popravek
Ob-33817
V sklicu 2. seje skupščine družbe Gradis GP Jesenice, d.d., objavljenem v Uradnem listu RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000,
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Ob-33304, je pod točko 6.1 dnevnega reda napačni znesek osnovnega kapitala po
izvršenem povečanju.
Osnovni kapital družbe po izvršenem
povečanju znaša 569,090.000 SIT.
Gradis GP Jesenice, d.d.
Popravek
V sklicu 2. seje skupščine družbe Gradis GP Jesenice, d.d., objavljenem v Uradnem listu RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000,
Ob-33304, se ura sklica skupščine popravi
in se pravilno glasi: ob 12.30.
Ob ponovnem zasedanju skupščine istega dne, če skupščina ne bo sklepčna, se
ura sklica popravi in se pravilno glasi: ob
13.30.
Uredništvo
Ob-33528
Na podlagi 40. člena statuta družbe Jurmes, d.d., trženje in inženiring, Šentjur, Ulica Leona Dobrotniška 15, uprava družbe
sklicuje
redno sejo
skupščine družbe Jurmes, d.d., trženje
in inženiring, Šentjur,
ki bo dne 12. septembra 2000 ob 15.
uri v prostorih Hotela Žonta, Šentjur z naslednjim dnevnim redom:
1.Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Izvoli se:
– predsedujočega skupščine, Slavka
Mežnarja,
– preštevalca glasov, Ivico Kolar, Darjo
Križmančič.
Seji bo prisostvovala notarka Jožica
Škrk.
2. Sprejem letnega poročila družbe Jurmes, d.d., za leto 1999 z mnenjem revizorja.
Uprava ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme letno poročilo družbe Jurmes, d.d., za leto 1999 v
predloženem besedilu.
3. Predlog sklepa o ugotovitvi in delitvi
čistega dobička.
Uprava ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: čisti dobiček družbe Jurmes, d.d., za leto 1999 znaša 2,250.000
SIT in se razporedi v rezerve.
4. Združitev s pripojitvijo Gruda, Ljubljana, d.d., k družbi Jurmes, d.d., trženje in
inženiring, Šentjur.
Uprava ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednje sklepe:
4.1. Sprejem sklepa o združitvi s pripojitvijo družbe Gruda, Ljubljana, d.d., k družbi
Jurmes, d.d., Šentjur.
Sprejme se sklep o združitvi s pripojitvijo
družbe Gruda, Ljubljana, d.d., k družbi Jurmes, d.d., Šentjur, s poročilom uprave in
revizijskim poročilom o pripojitvi julij 2000,
ki ga je izdelal pooblaščeni revizor družbe
Audit, družbe za revizijo in svetovanje,
d.o.o., Lendavska c. 18, Murska Sobota, v
priloženem besedilu.
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Pripojitev začne veljati z vpisom v register po sedežu prevzemne družbe.
4.2. Sprejem sklepa o potrditvi pogodbe o združitvi s pripojitvijo družbe Gruda,
Ljubljana, d.d., k družbi Jurmes, d.d., Šentjur.
Sprejme se sklep o potrditvi pogodbe o
združitvi s pripojitvijo družbe Gruda Ljubljana, d.d., k družbi Jurmes, d.d., Šentjur.
Pogodba začne veljati z dnem 1. 10.
2000.
4.3. Sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe.
Osnovni kapital družbe Jurmes, d.d.,
Šentjur, se z izvedbo združitve s pripojitvijo
poveča za 208,400.000 SIT, na
348,000.000 SIT in bo razdeljen na
174.000 delnic z nominalno vrednostjo ene
delnice 2.000 SIT.
Iz povečanega osnovnega kapitala se izda 104.200 delnic, z nominalno vrednostjo
2.000 SIT in skupno nominalno vrednostjo
vseh delnic 348,000.000 SIT.
Izda se:
– 57.618 navadnih imenskih delnic tretje izdaje oznake “A”,
– 46.582 navadnih imenskih delnic tretje izdaje oznake “B”.
Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki.
Delnice, ki se izdajo pri povečanju kapitala zaradi združitve s pripojitvijo se izročijo
tistim delničarjem družbe Gruda, d.d., ki
bodo na osmi delovni dan po vpisu združitve s pripojitvijo pri prevzemni družbi vpisani
kot delničarji prevzete družbe Gruda, d.d.,
v delniški knjigi. Novo izdane delnice pridobijo delničarji prevzete družbe v zameno za
delnice, ki so jih imeli v prevzeti družbi, ki z
združitvijo s pripojitvijo preneha. Delnice se
izroči delničarjem prevzete družbe po menjalnem razmerju iz pripojitvene pogodbe.
Delničarjem se, kjer ne bo mogoče izplačati cele delnice, razlika izplača v denarju iz
premoženja prevzemne družbe.
Ta sklep o povečanju osnovnega kapitala velja pod pogojem, da pride do realizacije združitve s pripojitvijo pri prevzeti družbi
Gruda, d.d., ter do registracije združitve s
pripojitvijo po sedežu prevzemne družbe.
4.4. Sprejem sprememb in dopolnitev
statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe, kot jih predlaga uprava.
5. Predlog sklepa: skupščina družbe izvoli tri člane nadzornega sveta po predlogu
uprave.
6. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.
Predlog sklepa nadzornega sveta je: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2000
skupščina imenuje družbo Audit, d.o.o.,
Lendavska 18, Murska Sobota.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev bo na voljo na sedežu družbe
Jurmes, d.d., Šentjur, vsak delovnik od 9.
do 12. ure 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. Pogoji

za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem skupščine, v tajništvu družbe, na
sedežu družbe, pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedala pol ure kasneje v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Jurmes, d.d., Šentjur
uprava
Rado Tržan, univ. dipl. ek.
Ob-33531
Na podlagi 21. člena statuta družbe sklicujemo
5. skupščino
družbe Lesno industrijsko podjetje
Poljčane, d.d.,
ki bo dne 18. 9. 2000 ob 12. uri, na
sedežu družbe – na Bistriški cesti 2 v Poljčanah.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, določitev preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: določita se preštevalca
glasov po predlogu uprave in nadzornega
sveta.
2. Obravnava revizijskega poročila, mnenja nadzornega sveta in sprejem letnega
poročila za leto 1999.
Predlog sklepa: letno poročilo za leto
1999 se sprejme.
3. Uporaba dobička poslovnega leta
1999.
Predlog sklepa: dobiček poslovnega leta 1999 v višini 5,317.000 SIT ostane nerazporejen.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta, ki
zastopajo interese delničarjev in obvestilo
skupščini o predstavniku delavcev v nadzornem svetu.
Skupščino se seznani, da je predstavnik
delavcev v nadzornem svetu za naslednji
mandat nadzornega sveta z začetkom dne
30. 10. 2000, Milan Školc.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta, ki zastopata interese delničarjev, se
izvolita Franc Štefanič in Stanko Žnidar.
Mandat novim članom nadzornega sveta
začne teči s 30. 10. 2000.
5. Nagrada predsedniku uprave.
Predlog sklepa: predsedniku uprave se
dodeli nagrada za uspešno vodenje družbe
po predlogu uprave in nadzornega sveta.
Če se ob najavljenem sklicu ne doseže
sklepčnost, je ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri, na Bistriški cesti 2
v Poljčanah. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Predlagatelj sklepa pod zaporedno št.
4 je nadzorni svet, predlagatelja ostalih
sklepov pa sta uprava in nadzorni svet soglasno.
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Pogoj za udeležbo na skupščini je prijava udeležbe v tajništvu družbe najkasneje tri
dni pred skupščino. Število glasov posameznega delničarja se določi po izpisu iz
delniške knjige na dan zasedanja skupščine
ob 8. uri.
Gradivo k vsem točkam dnevnega reda
bo delničarjem na razpolago na sedežu družbe na Bistriški 2 v Poljčanah, vsak delavnik
od 9. do 12. ure, od 16. 8. 2000 do zasedanja skupščine.
Lesno industrijsko podjetje
Poljčane, d.d.
uprava
Št. 925-2000
Ob-33532
Na podlagi 6.3 točke statuta delniške
družbe Projektivni biro Velenje, d.d., Prešernova 8, Velenje, sklicuje direktor družbe
skupščino
delniške družbe Projektivni biro
Velenje, d.d., Prešernova 8, Velenje,
ki bo v petek, 19. septembra 2000, na
sedežu družbe Projektivni biro Velenje, Prešernova 8, ob 13. uri, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se
izvoli Jože Vrečko, za preštevalca glasov se
izvolita Majda Fučik in Sabina Ramšak. Sejo bo spremljal vabljeni notar Avgust Ribič,
ki bo sestavil zapisnik skupščine.
2. Sprejem letnega poročila za leto
1999.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju za leto 1999 z mnenjem
nadzornega sveta.
3. Delitev dobička za leto 1999
Predlog sklepa: čisti dobiček iz leta
1999 v znesku 5,361.030,70 SIT, revaloriziran do dneva potrditve na skupščini, se po
predlogu direktorja ter mnenju nadzornega
sveta nameni v celoti za pokrivanje izgube
družbe za leto 1994.
4. Kritje izgube iz preteklih let iz kapitala
Predlog sklepa: preostanek izgube iz
preteklih let se po predlogu direktorja ter
mnenju nadzornega sveta krije iz drugih sestavin kapitala v predlagani obliki.
5. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog direktorja ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se zniža osnovni kapital družbe z umikom lastnih
delnic. Za nominalno vrednost umaknjenih
delnic (1,588.000 SIT) se zmanjšata osnovni kapital in sorazmerni del revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala, za razliko
do knjigovodske vrednosti (revalorizirane na
dan umika) pa se spremenijo rezerve.
Osnovni kapital je zmanjšan z dnem vpisa
sklepa v sodni register.
Gradivo za skupščino je na vpogled v
tajništvu na sedežu družbe vsak delavnik od
11. do 12. ure, v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skuščine.
Skupšine se lahko udeležijo ter na njej
glasujejo imetniki delnic, ki so vpisane v
delniško knjigo družbe, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini je, da delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo družbi svojo udeležbo na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom,
zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Prostor zasedanja skupšine bo odprt 30
minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Če skupščina ne bo sklepčna , bo ponovno
zasedanje eno uro kasneje v istem prostoru. Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Projektivni biro Velenje, d.d.
direktor družbe
Janez Božič
Ob-33581
Na podlagi 37. člena statuta družbe Gradis IPGI, Industrijsko podjetje gradbenih izdelkov Ljubljana, d.d., Ljubljana, Industrijska c. 2, uprava sklicuje
3. skupščino družbe
Gradis IPGI, Industrijsko podjetje
gradbenih izdelkov Ljubljana, d.d.,
Ljubljana, Industrijska c. 2
ki bo dne 14. 9. 2000 ob 12.30 v poslovnih prostorih družbe Ljubljana, Industrijska c. 2, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine, ter določitev notarja.
Predlog sklepa uprave je: ugotovi se, da
je skupščina sklepčna.
Za predsedujočega skupščine se izvoli
Tramte Stojan.
Preštevalki glasov: Drobun Ksenja in Matič Aleksandra.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka:
Nada Kumar.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe za leto 1999 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa uprave: ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta, se potrdi in sprejme predloženo letno Poročilo družbe za leto 1999, skupaj z revizorskim poročilom.
3. Pokrivanje izgube iz preteklega leta
1999.
Predlog sklepa uprave:
– izguba poslovnega leta 1999 znaša
44,991.042,75 SIT,
– v breme revalorizacijskega popravka
rezerv 39,605.613,07 SIT,
–v
breme
rezervnega
sklada
5,385.429,68 SIT.
4. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa uprave: za revizorja družbe za leto 2000, se imenuje revizorska
družba “Constantia MT @ D”, d.o.o., Vilharjeva cesta 27, 1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev, so 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 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.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat ponovno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradis IPGI, d.d., Ljubljana
direktor mag. Nastran Tatjana
Ob-33582
Na podlagi 36. točke statuta družbe Modna konfekcija Ideal, d.d., Nova Gorica, sklicuje uprava družbe
3. redno skupščino
Modne konfekcije Ideal, d.d., Nova
Gorica
ki bo dne 18. 9. 2000 ob 15.30 v prostorih družbe v Novi Gorici, Cesta 25. junija
22.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine, izvoli se predlagani
predsednik skupščine in preštevalec glasov. Na seji bo prisotna notarka Eva Lučovnik za sestavo zapisnika skupščine v
notarski obliki.
2. Sprejem letnega poročila za leto
1999.
Predlog sklepa uprave: na predlog uprave in na podlagi mnenja nadzornega sveta
se sprejme letno poročilo za leto 1999.
3. Obravnavanje in odločanje o pokrivanju izgube za leto 1999.
Predlog sklepa uprave: ugotovljena izguba iz leta 1999 v višini 13,421.366,97
SIT se pokriva v breme poslovnega izida v
naslednjih petih letih.
4. Imenovanje revizorjev za leto 2000.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja za leto 2000 se imenuje revizorska
hiša Tekos revizija, d.o.o., Potoki, Kobarid.
Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo
(osebno ali s priporočeno pošiljko) najmanj
3 dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu družbe v Novi Gorici, Cesta 25. junija
22.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine in sicer najmanj 1 uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
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pa še z izpisom iz sodnega registra ali s
sklepom o imenovanju.
Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda naj delničarji pisno sporočijo upravi v enem tednu
po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z enakim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave
družbe v Novi Gorici, Cesta 25. junija 22,
vsak delavnik od 8. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Modna konfekcija
Ideal, d.d., Nova Gorica
uprava
Št. 77/00
Ob-33593
Na podlagi določil statuta družbe Varnost Ljubljana, d.d., Staničeva 41, Ljubljana sklicuje uprava družbe
4. skupščino družbe
Varnost Ljubljana, d.d., Ljubljana
ki bo v četrtek 14. 9. 2000 ob 13. uri v
Ljubljani, Trg OF 13.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se telesa skupščine: za
predsednika Matjaž Verbole, za preštevalko
glasov Vesno Alibabić, za notarja Jože Rožman.
2. Sprejem letnega poročila uprave o poslovanju družbe v letu 1999 z mnenjem nadzornega sveta in revizijske hiše.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju družbe za leto 1999.
3. Razdelitev dobička iz leta 1999.
Predlog sklepa: ustvarjeni čisti dobiček
iz leta 1999 v višini 65,665.085,91 SIT
ostane nerazporejen. Ves nerazporejen dobiček starejši od 5 let na dan 31. 12. 1994
v višini 11,985.444,06 SIT pa se preknjiži
na druge rezerve.
4. Predlog spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejme se statut v predlaganem besedilu.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2000.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 2000 se imenuje revizijska družba ITEO
Abeceda, Podjetje za revizijo in sorodne
storitve Ljubljana,d.o.o.
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
razpravljajo vsi imetniki delnic družbe. Glasuje
se osebno ali po pooblaščencu ali zastopniku. Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno in mora biti pred sejo predloženo skupščini. Delničarji morajo svojo udeležbo predhodno pisno sporočiti na naslov družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
med 10. in 12. uro. Če skupščina v času
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sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 15. uri na istem mestu.
Ob drugem oklicu veljavno odloča ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Varnost Ljubljana, d.d.
direktor: Jure Majhenič
Št. 17/00
Ob-33529
Na podlagi 37. člena statuta družbe Univerzale, industrija oblačil Domžale, d.d., sklicuje uprava družbe
4. skupščino družbe
Univerzale indrustrija oblačil Domžale,
d.d.
ki bo v torek, dne 12. 9. 2000 ob 12. uri
v prostorih družbe v Domžalah, Slamnikarska ulica 4.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine (praviloma predsednik NS) in dva
preštevalca glasov. Seji prisostvuje notarka
Majda Lokošek.
3. Poročilo o poslovanju za leto 1999 z
obravnavo revidiranih računovodskih izkazov za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju za leto 1999 po predlogu uprave in na podlagi mnenja nadzornega sveta
družbe.
4. Kritje izgube iz prejšnjih let.
Predlog sklepa: sprejme se pokrivanje
izgube iz leta 1994, 1995, 1996, 1997,
1998 in 1999 v skladu z načrtom finančne
reorganizacije.
5. Prisilna poravnava.
Predlog sklepov:
1. Sprejme se predlog prisilne poravnave v skladu s predlaganim načrtom finančne reorganizacije
2. Na osnovi sprejetih sklepov se pristopi k ustrezni spremembi statuta družbe.
6. Imenovanje nadomestnih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina imenuje nadomestne člane nadzornega sveta in sicer
se namesto Milene Knez imenuje Darinka
Ušeničnik ter namesto Matjaža Rakovca Mateja Režun.
7. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.
Predlog sklepa: skupščina imenuje Plus
Revizijo, d.o.o. za revizijo poslovanja za leto
2000.
8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in so vpisani v delniško knjigo po stanju
zadnjega dne prijave na skupščino.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Domžalah, Slamnikarska 4, in sicer vsak delovni
dan od 10. do 12. ure.

Nasprotni predlogi
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica skupščine.
Ponovno zasedanje
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Univerzale Domžale, d.d.,
uprava družbe
Ob-33530
Na podlagi 7.3 točke statuta Bača TVI,
d.d., Podbrdo in določil zakona o gospodarskih družbah, uprava in nadzorni svet
sklicujeta
3. skupščino
delniške družbe Bača TVI, d.d.,
Podbrdo,
ki bo v ponedeljek, 11. 9. 2000, ob 12.
uri na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine - delovno predsedstvo, predsednika skupščine, preštevalce glasov ter
notarja, po predlogu sklicatelja.
2. Obravnava in sprejem letnega revidiranega poslovnega poročila in revizijskega
poročila za leto 1999.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave in mnenja nadzornega sveta se sprejme revidirano poslovno poročilo za leto
1999 v predlaganem besedilu.
3. Ugotovitev izgube
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
družbe predlagata, da se izguba iz preteklih
let, v znesku 525,627.000 SIT, ter izgubo
tekočega leta 60,864.000 SIT, pokrije v
breme dobička iz preteklih let ter v breme
revalorizacije kapitala.
4. Povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
družbe predlagata, da se sprejme naslednji
sklep: poveča se osnovni kapital družbe in
sicer za 234,142.000 SIT tako, da znaša
osnovni
kapital
družbe
na
novo
737,166.000 SIT.
Povečanje se izvede z izdajo 29.267
novih delnic razreda F, z enakimi lastnostmi
kot so določene v statutu družbe za delnice
razreda G in po nominalni vrednosti 8.000
SIT za delnico.
Izključi se prednostno pravico dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic. Zaradi zaokroževanja vrednosti na novo izdanih
delnic na 8.000 SIT, se razliko vknjiži kot
presežek vplačanega kapitala.
Naveden sklep je sprejet pod odložnim
pogojem, da bo predlagana prisilna poravnava nad dolžnikom, pod opr. št. ST
10/2000, pravnomočno izglasovana.
5. Razrešitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi odstopne izjave se razreši člana nadzornega sveta g.
Edvarda Abrama.
Skupščina izvoli novega člana nadzornega sveta, Štrukelj Teodorja, do izteka mandatnega obdobja nadzornemu svetu, to je
do 22. 12. 2002.
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6. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja, za leto 2000, imenuje Tekos - revizija, d.o.o., Potoki, Kobarid.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti
predložen v pisni obliki, obrazložen in vložen v 7 dneh po objavi tega sklica.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi
pooblaščenci, ki se bodo pisno prijavili osebno ali s priporočeno pošiljko najkasneje 3
dni pred sejo skupščine.
O vsaki točki dnevnega reda se glasuje z
dvigom rok.
Gradivo je na vpogled na sedežu družbe
(pisarna KSS) do pričetka seje skupščine.
Informacije po tel. 065/808-010 KSS
in EFS ter po faksu 065/808-152, skupščina.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 11. 9. 2000,
ob 14. uri v sejni sobi družbe. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na velikost
zastopanega osnovnega kapitala.
Bača TVI, d.d.,
uprava družbe
Ob-33663
Na podlagi 79. člena statuta Cestnega
podjetja Ljubljana družba pooblaščenka, d.d., sklicuje začasna uprava
1. skupščino delničarjev
in ločenega zasedanja prednostnih
delnic razreda B
ki bo v petek 15. 9. 2000 v sejni dvorani
na Trgu MDB 7 v Ljubljani (bivša občina
Vič-Rudnik) s pričetkom ob 16. uri in naslednjim dnevnim redom:
1. Odprtje skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti.
Začasna uprava odpre skupščino in ugotovi ali je na skupščini zastopanih toliko glasovalnih delnic, da skupščina in oba ločena
razreda delnic lahko zasedata. Začasna
uprava obvesti skupščino glede notarja, ki
piše zapisnik.
2. Izvolitev predsednika in preštevalca
glasov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine in ločenega glasovanja delničarjev razreda A in delničarjev razreda B se izvoli dr.
Gojka Staniča, za preštevalca glasov Majdo
Volaj in Matejo Stanič-Rudolf iz podjetja RR
& Co., d.o.o.
3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in vsakega ločenega razreda delnic.
4. Seznanitev z dnevnim redom.
Predsednik seznani skupščino in ločena
zasedanja razreda delnic z dnevnim redom.
Ločeni razred prednostnih delnic razreda B glasuje o 1., 2., 3., 4., in 6. točki
dnevnega reda.
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5. Obravnava in sprejem poročila začasne uprave o poteku ustanovitve družbe pooblaščenke in pridobitvi večinskega paketa
delnic v Cestnem podjetju Ljubljana, d.d.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev se
seznani s poročilom o ustanovitvi družbe
pooblaščenke in pridobitvi večinskega paketa delnic v Cestnem podjetju Ljubljana,
d.d.
6. Obravnava in odločanje o spremembi
statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta v predloženem besedilu.
7. Letno poročilo za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1999.
8. Pokrivanje izgube iz leta 1999.
Predlog sklepa: izguba iz leta 1999 v
višini 7,233.000 SIT se pokrije v obdobju
naslednjih petih let.
9. Izplačilo dividend za pretekla leta.
Predlog sklepa: na podlagi 3. odstavka
99. člena statuta družbe pooblaščenke se
izplača za pretekla poslovna leta, zaključno
z 31. 12. 1998 dividenda, ki jo izplača Cestno podjetje Ljubljana, d.d., družbi pooblaščenki v višini 30,204.000 SIT bruto in neposredno ustanoviteljem oziroma lastnikom
delnic 79,922.700 SIT bruto. Dividenda na
delnico razreda A in razreda B je 300 SIT
bruto. Do dividende so upravičeni delničarji
razreda A, ki so bili lastniki delnic na dan
27. 7. 2000 in delničarji razreda B, ki dostavijo delniški družbi potrdila, da so bili 27.
7. 2000 lastniki prinosniških prednostnih
delnic razreda B. Potrdila pridobijo na
KDD-Klirinško depotni družbi v Ljubljani. Dividende se izplačajo do 26. 9. 2000. O tem
sklepu uprava obvesti Cestno podjetje Ljubljana, d.d.
10. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta za mandatno dobo 4 let se izvolijo:
Bojan Hočevar, Mihael Bizjak in Zvone Šavor.
11. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2000
se imenuje revizijsko hišo Plus Revizija,
d.o.o., podjetje za revidiranje, računovodstvo in finance, Bežigrad 1, 1000 Ljubljana.
12. Določitev sejnin nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: članom začasnega nadzornega sveta in nadzornega sveta se določi sejnina v višini 45.000 SIT neto na sejo,
predsedniku začasnega nadzornega sveta
in nadzornega sveta pa v višini 55.000 SIT
neto na sejo. Višina sejnine se 1x letno, po
izteku poslovnega leta, uskladi z rastjo drobnoprodajnih cen v preteklem letu.
Predlagatelj sklepov za 10. in 11. točko
dnevnega reda je začasni nadzorni svet, za
7. in 8. točko dnevnega reda sta predlagatelja sklepov uprava in začasni nadzorni svet,
ki je podal ločeni mnenji, za ostale točke
dnevnega reda pa začasna uprava in začasni nadzorni svet.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Družba delničarjem ne krije stroškov
udeležbe.
Lastniki navadnih imenskih delnic razreda A se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico na skupščini, če

najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine delniški družbi pisno prijavijo udeležbo
na skupščini.
Lastniki prinosniških delnic razreda B se
lahko udeležijo skupščine ter uresničujejo
glasovalno pravico na skupščini s pogojem,
da za delnice na prinosnika, ki se vodijo v
nematerializirani obliki v KDD-Klirinško depotni družbi v Ljubljani, pridobijo potrdilo o
lastništvu delnic na 10 dan pred skupščino
(5. 9. 2000). To potrdilo lastnik prinosniških
delnic razreda B dostavi delniški družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Lastnike prinostniških delnic razreda B
posebej opozarjamo, da morajo pred izplačilom dividend delniški družbi predložiti tudi
potrdilo o lastništvu prinostniških delnic razreda B na dan 27. 7. 2000, ki ga tudi pridobijo na KDD-Klirinško depotni družbi v Ljubljani. Navedeno potrdilo je pogoj za izplačilo dividend.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino, vsaj pol ure pred začetkom,
prijavijo pri sprejemni mizi, potrdijo prisotnost na skupščini, prevzamejo gradivo in
glasovnice.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa še z izpisom pravne osebe iz
sodnega registra.
Celotno gradivo za skupščino, vključno
z besedilom predlaganih sprememb statuta
je na sedežu družbe in na vpogled vsak
delovni dan od 10. do 12.ure. pri Majdi
Volaj.
Vabljene pozivamo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno utemeljijo in pošljejo
upravi v 7. dneh po objavi tega sklica.
Če skupščina ali ločeno zasedanje delničarjev posameznega razreda delnic ob napovedani uri ne bo sklepčna, se določi oziroma razglasi polurni odmor, po katerem se
skupščina vnovič sestane. V primeru vnovičnega zasedanja skupščine oziroma ločenega zasedanja delničarjev imetnikov posameznih razredov delnic, je le-ta sklepčna,
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Cestno podjetje Ljubljana, d.d.,
začasna uprava:
Alojz Kramljak, univ. dipl. prav.
direktor
Št. 7/00
Ob-33583
Na podlagi IV/C/3. točke statuta družbe
Kompas RAC d.d. Celovška 206, Ljubljana sklicuje uprava družbe
2. redno skupščino delničarjev,
ki bo dne 20. 9. 2000 ob 12. uri v sejni
dvorani poslovne stavbe Slovenike na Celovški 206, V.nadstropje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za člane organov skupščine se izvoli:
– za predsednika: odvetnik Dušan Kecman iz Ljubljane,
– za preštevalki glasov: Stanič Rudolf
Mateja, Buh Suzana,
– za notarja: Boris Lepša iz Ljubljane.
2. Sprejem letnega poročila za leto
1999.
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Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo uprave za leto 1999 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.
3. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2000.
Predlog sklepa: za revizijsko hišo za revidiranje računovodskih izkazov za leto
2000 se imenuje revizijsko hišo IN Revizijo
d.o.o., Ljubljana, Linhartova 1.
Čas zasedanja: skupščina je sklicana za
20. 9. 2000 ob 12. uri. Če na prvem sklicu
ni dosežena sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine (drugi sklic) določi za isti
dan, 20. 9. 2000 ob 12.30. Na ponovnem
sklicu bo skupščina sklepala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Predlagatelj sklepov k 1. in 2. točki je
uprava družbe, k 3. točki pa nadzorni svet.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno ter ostane družbi.
Skupščine se lahko udeležijo in svojo
glasovalno pravico uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki svojo
udeležbo prijavijo najkasneje tri dni pred
skupščino. Delničarje naprošamo, da pred
začetkom skupščine pravočasno uredijo formalnosti v zvezi z udeležbo.
Gradivo
Gradivo za 2. točko dnevnega reda bo
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Ljubljani, Celovška 206, vsak delovni dan
od prvega naslednjega delovnega dne od
dne objave sklica od 9. do 12. ure pri Kolenik Sandri.
Vložitev nasprotnih predlogov ali dopolnilnih predlogov
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge ali dopolnilne predloge k dnevnemu redu, ki morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo
v roku 7 dni, šteto od prvega naslednjega
delovnega dne od dne objave sklica, priporočeno po pošti.
Kompas RAC, d.d., Ljubljana
direktor
Božidar Zupan
Ob-33652
Uprava delniške družbe Hotel Kompas
Bohinj, d.d., sklicuje
2. skupščino delničarjev,
ki bo dne 12. 9. 2000 ob 9.30, v prostorih družbe, Ribčev Laz 45, Bohinjsko
jezero.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost in
se za predsednika skupščine izvoli odvetnik
Bojan Pečenko ter dve preštevalki glasov
Tina Jeklič in Alenka Štendler.
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena
notarka Nada Kumar.
2. Letno poročilo družbe za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo družbe za leto 1999.
3. Imenovanje revizorja družbe za leto
2000.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2000 se imenuje revizijska
družba Revizija Plus, d.o.o., Bežigrad 1,
Ljubljana.
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4. Razrešitev dosedanjega in izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
4.1. Razreši se dosedanji član nadzornega sveta Gorazd Krnc.
4.2. Za novega člana nadzornega sveta
se izvoli Dragan Todorovič.
5. Povečanje osnovnega kapitala družbe z novimi vložki in odpoved prednostne
pravice dosedanjih delničarjev.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala hkrati s
sklepom o odpovedi prednostne pravice dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic v
predloženi obliki:
Družba Hotel Kompas Bohinj, d.d., Ribčev laz 45, Bohinj, poveča dosedanji osnovni kapital iz 122,498.000 SIT na
362,498.000 SIT z izdajo novih navadnih
imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 240,000.000 SIT.
Z namenom povečanja osnovnega kapitala družba izda 240.000 delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT ena delnica. Vse
delnice so navadne in imenske in imajo enake značilnosti kot obstoječe delnice in kot
so opredeljene v 4.1. členu statuta družbe.
Delnice se izdajo v nematerializirani obliki v
skladu z zakonom.
Vse novoizdane delnice delnice se prodajo v naprej znanemu kupcu in delničarju
družbe družbi Upimo, d.o.o., Kongresni trg
13, Ljubljana, ki je že predhodno izrazil namero in se zavezal odkupiti vse novoizdane
delnice, pod pogoji iz tega sklepa. Zaradi
tega se dosedanji delničarji družbe izrecno
odpovedujejo uveljavljanju prednostne pravice do vpisa novih delnic.
Delnice se prodajo po nominalni ceni
1.000 SIT za delnico, ter se vpisujejo na
sedežu družbe in vplačujejo na račun banke
pri kateri vodi družba svoj račun. Vse vpisane delnice morajo biti vplačane v roku, ki ga
ob vpisu delnic in ob prevzemu obveznosti
za odkup delnic, določi uprava družbe. Če
vpisnik novih delnic ne vplača v skladu s
tem sklepom, se šteje da povečanje kapitala z izdajo novih delnic ni bilo uspešno. Za
izvedbo vpisa v skladu s tem sklepom je v
celoti zadolžena uprava družbe.
V skladu s tem sklepom o povečanju
osnovnega kapitala družbe z izdajo novih
delnic je nadzorni svet družbe, na predlog
uprave družbe, pooblaščen za spremembe
oziroma dopolnitve statuta družbe, ki se nanašajo na povečanje kapitala na podlagi tega sklepa.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarji, ki želijo, da bi bili
njihovi eventualni nasprotni predlogi predhodno objavljeni v skladu z zakonom, morajo predlog podati v pisni obliki z obrazložitvijo upravi v 7 dneh po objavi tega sklica.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki se izkažejo z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra in ki so tri
dni pred sklicem skupščine vpisani v delniško knjigo družbe. Delničarji, ki se želijo udeležiti skupščine družbe, morajo svojo udeležbo prijaviti upravi družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine, to je do 9. 9.

2000, tako, da prijava do tega dne prispe na
sedež družbe. Pooblaščenci morajo predložiti tudi pisno pooblastilo.
Celotno gradivo za skupščino je na vpogled na sedežu družbe vsak dan od ponedeljka do petka med 10. in 12. uro, od
dneva objave dalje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic skupščine istega dne ob 10.30, v istih prostorih z enakim
dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Hotel Kompas Bohinj, d.d.
uprava družbe
Ob-33709
Na podlagi določil zakona o gospodarskih družbah statuta družbe Profin, družba
za gospodarjenje, d.d., sklicujem
skupščino družbe
Profin, družba za gospodarjenje, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 11. 9. 2000 ob
16. uri, v Ljubljani, Dunajska 22.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev sklepčnosti;
Predlog sklepa: za svojega predsednika
skupščina izvoli Mirana Kovačiča, za preštevalki glasov pa Tejo Švigelj in Vesno Birtič
Remškar.
2. Povečanje osnovnega kapitala družbe;
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se poveča za 300,000.000 SIT, tako da po
povečanju znaša 463,900.000 SIT. Povečanje se izvede z denarnimi vložki. Iz naslova povečanja družba izda 60.000 navadnih
delnic na ime, nominalne vrednosti po
5.000 SIT vsaka. Prodajna vrednost vsake
delnice znaša 11.000 SIT. Prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa in vplačila novih delnic je izključena.
3. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.
Gradivo
Spremembe statuta družbe so delničarjem na vpogled v Ljubljani, Dunajska 22,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Udeležba in glasovanje
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci morajo najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine družbi pisno prijaviti svojo udeležbo, kar je pogoj za udeležbo in glasovanje na
skupščini. Pooblastilo mora biti pisno.
Ponovni sklic
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne in v istih prostorih ob 16.30.
Na ponovljenem zasedanju bo skupščina
družbe veljavno odločala ne glede na višino
na seji prisotnega kapitala.
Profin, d.d.,
uprava
Ob-33726
Na podlagi točke F statuta delniške družbe INDE, d.d., Vransko sklicujemo
3. skupščino
delniške družbe INDE, d.d., Vransko,
v petek dne 15. september 2000 ob
14. uri na sedežu družbe na Vranskem,
Vransko 136.
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Predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta: izvolijo se delovni organi skupščine po predlogu uprave.
2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog uprave in nadzornega sveta: sprejme se predlagani dnevni red skupščine.
3. Obravnava revidiranega poslovnega
poročila za leto 1999 in z mnenjem revizorja.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
sprejme se poslovno poročilo uprave z mnenjem nadzornega sveta v predloženi obliki
za katero je pooblaščena revizijska družba
podala svoje mnenje.
4. Informacija o poslovanju družbe v letu
2000 in ocena za leto 2001.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
sprejme se informacija uprave o poslovanju
v letu 2000 in ocene za leto 2001.
5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2000.
Predlog uprave in nadzornega sveta: za
revizorja družbe za poslovno leto 2000 se
imenuje podjetje Plus, Plus revizija, d.o.o.,
Ljubljana.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe na Vranskem, Vransko 136, pri Albertu
Predovniku, vsak delovnik od 10. do 13.
ure, od dneva objave tega sklica dalje do
dneva zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo lahko delničarji pisno sporočijo
upravi v sedmih dneh po objavi tega sklica.
Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic ter njihovi pooblaščenci in zastopniki
pod pogojem, da najmanj tri dni pred skupščino upravi družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
V primeru, da skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se bo skupščina ponovno sestala eno uro kasneje. V tem primeru
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
INDE, d.d., Vransko
direktor

ribor, d.d., za leto 1999 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta se sprejme letno poročilo
o poslovanju družbe TVT Maribor, d.d., za
poslovno leto 1999 z mnenjem revizorja.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo samo tisti delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavijo svojo udeležbo osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
družbe.
Pozivamo udeležence, da se pol ure
pred pričetkom zasedanja skupščine prijavijo v tajništvu družbe, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen 1. točki, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno, z obrazložitvijo, sporočijo upravi, v sedmih dneh po objavi sklica.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od
dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo ponovno sestala po polurnem odmoru. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na morebitno
nesklepčnost.
TVT Maribor, d.d.,
uprava družbe

Ob-33729
Na podlagi 41. člena statuta delniške
družbe Tovarne vozil in toplotne tehnike Maribor, d.d., in v skladu z določili zakona o
gospodarskih družbah sklicujem

sejo skupščine
družbe PPC Gorenjski sejem Kranj,
d.d.,
ki bo v torek, 12. 9. 2000 s pričetkom
ob 12. uri, v prostorih družbe Engrotuš,
Cesta v Trnovlje 10a, Celje.
Predlog dnevnega reda:
I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: Imenujejo se organi skupščine po predlogu uprave družbe.
Skupščina se seznani s prisotnostjo notarja Mira Bregarja.
II. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: Sprejmejo se predlagane spremembe
statuta.
III. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji sk-

4. skupščino
delniške družbe Tovarne vozil in
toplotne tehnike Maribor, d.d.
ki bo v sredo, 27. septembra 2000, s
pričetkom ob 15. uri, v prostorih družbe v
Mariboru, Preradovičeva ul. 22.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Izvoli se predlagani predsednik skupščine in predlagani preštevalki glasov. Skupščini po prisostvovala vabljena notarka Breda Horvat.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju delniške družbe TVT Ma-

Ob-33751
Na podlagi 38. člena Statuta delniške
družbe PPC Gorenjski sejem Kranj, d.d.,
Stara cesta 25, Kranj, vabi uprava družbe
delničarje na

lep: Družba lahko oblikuje sklad lastnih delnic v višini 10% osnovnega kapitala za namene opredeljene v 240. členu zakona o
gospodarskih družbah. Vir za oblikovanje
sklada lastnih delnic so proste rezerve družbe.
IV. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se sprejme naslednji sklep: Razrešijo
se člani nadzornega sveta Dovč Marjan in
Nataša Mahne. Za člane nadzornega sveta
se imenujejo Mirko Tuš in Martjaž Pavčič.
Novi člani nadzornega sveta so imenovani
za mandatno obdobje štirih let.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
uprave družbe in so vpisani v delniški knjigi
pri KDD po stanju zadnjega dne prijave na
skupščino.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Popolno gradivo za skupščino in predlog sprememb statuta družbe je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane eno uro po predvidenem prvotnem sklicu. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
PPC Gorenjski sejem Kranj, d.d.
uprava družbe
Ob-33822
Na podlagi 41. člena statuta družbe
Tiskarna Tone Tomšič, d.d., uprava sklicuje
4. redno sejo skupščine
Tiskarna Tone Tomšič, d.d.
ki bo dne 14. 9. 2000 ob 9. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Gregorčičeva
25/a z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: ugotovi se
sklepčnost skupščine.
Izvoli se za
– predsedujočo skupščine: Branka Neffat, univ. dipl. prav.
– preštevalca glasov: Radomir Gicić,
univ. dipl. ek. Ana Perec.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Sprejem letnega poročila za leto
1999 z mnenjem revizorja.
Uprava ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme letno poročilo za leto 1999 v predloženem besedilu
z mnenjem revizorja.
3. Sprejem sklepa o pokritju izgube iz let
1993,1994, 1995, 1996, 1997 in 1999.
Uprava ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:
a) Ugotovljena izguba v višini:
– 25,263.065,80 SIT iz leta 1993,
– 11,609.157,89 SIT iz leta 1994,
– 74,937.316,08 SIT iz leta 1995,
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– 32,674.000 SIT iz leta 1996,
– 5,978.458,15 SIT iz leta 1997.
ter revalorizacija izgube in popravek
vrednosti izgube od 1. 1. 1994 do 31. 12.
1999 v višini 63,016.217,11 SIT, skupaj
213,478.215,03 SIT, se v celoti pokrije po
stanju na dan 31. 12. 1999 z zneski:
– 2,759.996,13 SIT iz nerazporejenega dobička leta 1998,
– 209.757,42 SIT iz revalorizacije popravka vrednosti nerazporejenega dobička,
– 179,277.414,42 SIT iz revalorizacijskega popravka vrednosti rezerv,
– 31,231.077,06 SIT iz revalorizacijskega popravka kapitala.
b) Ugotovljena izguba iz leta 1999 v višini 35.529.037,14 SIT se pokrije iz prihodkov v naslednjih petih letih v skladu s predpisi.
4. Združitev s pripojitvijo družbe Tiskarna Tone Tomšič, d.d. k družbi Tiskarna Ljubljana, d.d.
Uprava ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednje sklepe:
4.1. Sprejem sklepa o združitvi s pripojitvijo družbe Tiskarna Tone Tomšič, d.d.
k družbi Tiskarna Ljubljana, d.d.
Sprejme se sklep o združitvi s pripojitvijo družbe Tiskarna Tone Tomšič, d.d. k
družbi Tiskarna Ljubljana, d.d. s poročilom
uprave in revizijskim poročilom o pripojitvi,
ki ga je izdelal pooblaščeni revizor Podboršek, revizijska družba k.d., Ljubljana v priloženem besedilu.
4.2. Sprejem sklepa o potrditvi Pogodbe o združitvi s pripojitvijo družbe Tiskarna Tone Tomšič d.d. k družbi Tiskarna
Ljubljana d.d.
Sprejme se sklep o potrditvi Pogodbe o združitvi s pripojitvijo družbe Tiskarna
Tone Tomšič, d.d. k družbi Tiskarna Ljubljana,d.d..
4.3. Sprejem sklepa o imenovanju zastopnika delničarjev po 521.členu zakona o
gospodarskih družbah za prejem delnic in
za denarna plačila.
Sprejme se sklep, da za zastopnika
delničarjev po 521. členu zakona o gopodarskih družbah za prejem delnic in za denarna plačila skupščina imenuje Klirinško
depotno družbo, d.d. Ljubljana.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.
Predlog sklepa nadzornega sveta je: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2000
skupščina imenuje družbo Ernst & Young
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 111.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
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
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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.
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih več kot 15% vseh glasov.
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.
Tiskarna Tone Tomšič
direktor družbe Vital Žitnik, graf.inž.

Glasovalna pravica se omeji na 15% glasov od skupnega števila delnic v primeru,
ko posamezni delničar pridobi več kot 15%
delnic od skupnega števila vseh delnic.
Obrazložitev:
Dopolnilni predlog k novemu besedilu
statuta je podan iz razlogov ohranitve raspršenosti lastništva glede na dosedanjo strukturo delničarjev.
Stališče uprave:
Uprava se strinja s predloženim dopolnilnim predlogom.
Daimond, d.d., Nova Gorica
uprava
direktor Vladimir Makorič

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Nasprotni predlog
Ob-33723
Pri sklicu 2. redne seje skupščine družbe HTP Simonov zaliv, d.d., Izola, Morova 6a, objavljenem dne 28. 7. 2000 v časopisu Primorske novice in v Uradnem listu
RS, uprava družbe skladno z zakonom o
gospodarskih družbah in statutom družbe
sporoča delničarjem, da je dne 7. 8. 2000
prejela s strani delničarja Ivana Renerja,
Osojna pot 6, 6311 Izola, nasprotni predlog k imenovanju predsednika skupščine
pod 1. točko dnevnega reda, ki se glasi: Za
predsednika skupščine se imenuje Lozej
Aleksander.
Obrazložitev: Za predsednika skupščine
se namesto Antona Kovšca imenuje Lozej
Aleksander, univ. dipl. jur., delničar družbe z
dobrim poznavanjem tako mikro kot tudi makro ekonomskih, državotvornih ter upravnopravnih zadev lokalne skupnosti. Sedaj je zaposlen kot eden vodilnih kadrov pri SB Koper.
Utemeljitev in stališče uprave: Uprava
meni, da je nasprotni predlog delničarja neutemeljen, saj je g. Kovšca Anton, predsednik Nadzornega sveta, glede na dobro poznavanje veljavne zakonodaje, primeren in
sposoben za vodenje skupščine družbe. S
celotnim predloženim dnevnim redom in
predlogi sklepov je soglašal tudi Nadzorni
svet na 9. seji, dne 24. 7. 2000.
HTP Simonov zaliv, d.d., Izola
direktor
Rajko Rajšek, univ. dipl. ek.
Ob-33672
Na podlagi 288. člena ZGD, uprava družbe Daimond trgovina in zastopanje d.d.,
Nova Gorica, Cesta IX. korpusa 35, Solkan, Nova Gorica objavlja:
nasprotni predlog
delničarke Rudolf Majde, Ustje 33, Ajdovščina, k 6. točki dnevnega reda skupščine, sklicane za dne 24. 8. 2000.
Predlog sklepa: objavljeni predlog sklepa k 6. točki dnevnega reda se dopolni kot
sledi: predloženo besedilo statuta družbe
se v 38. členu dopolni z novim odstavkom,
ki se glasi:

Št. 3071-14/00-21
Ob-33597
1. Urad priglašeni koncentraciji podjetij
Slovenia Online – SiOL Internet, d.o.o.,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Sreta Marič (v nadaljevanju
SiOL) in Astra Telekom, podjetje za antensko – kabelske sisteme, elektroinstalacije, inženiring in trgovino, d.o.o., Moste 26a, Žirovnica, ne nasprotuje in izjavlja, da je skladna s pravili konkurence, kolikor bodo izpolnjeni pogoji iz 2. točke izreka.
2. Dodatni pogoji, ki naj zagotovijo skladnost koncentracije s pravili konkurence:
– odsvojitelj Roman Bernard lahko proda in izroči pridobitelju podjetju SiOL del
poslovnega deleža v nominalni višini
1,031.500 SIT oziroma poslovni delež v
višini 50% osnovnega kapitala družbe;
– oba družbenika morata imeti enako
glasovalno pravico; to je, da z družbeno
pogodbo ne smeta določiti, da bi imel kateri
koli od družbenikov večje število glasov na
vsakih 14.000 tolarjev osnovnega vložka ali
da je glasovalna pravica katerega od družbenikov omejena;
– v primeru, ko bo podjetje SiOL želelo
povečati svoj poslovni delež v podjetju Astra
Telekom, mora to predhodno priglasiti Uradu zaradi pridobitve soglasja k nameravanemu povečanju poslovnega deleža;
– podjetje Astra Telekom mora vsem zainteresiranim usposobljenim ponudnikom internet storitev, ki bi želeli ponujati dostop
do interneta preko njihovega kabelskega komunikacijskega sistema, ponuditi enake pogoje za dostop na ta sistem, kot jih je zagotovilo podjetju SiOL;
– podjetje Astra Telekom mora zagotoviti dostop na svoj kabelski komunikacijski
sistem poleg podjetju SiOL še najmanj dvema ponudnikoma internet storitev, ki bosta
to zahtevala.
3. Dodatne obveznosti, ki jih mora izpolniti priglasitelj koncentracije:
– Uradu mora najkasneje ob vložitvi predloga za vpis sprememb v sodni register
dostaviti družbeno pogodbo in pogodbo o
prodaji dela poslovnega deleža, oboje v obliki notarskega zapisa.
Urad RS za varstvo konkurence
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Razne objave
Popravek
V objavi ustne javne dražbe za prodajo
stanovanj Rudnika živega srebra Idrija v zapiranju, d.o.o., Idrija, objavljeni v Uradnem
listu RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000, Ob33265, se izklicna cena trisobnega stanovanja pod zap. št. 73 popravi in se pravilno
glasi: 3,810.323 SIT.
Uredništvo
Št. 465-02 01/00
Ob-33533
Občina Kostel razpisuje po sklepu Občinskega sveta Občine Kostel z dne 29. 6.
2000, naslednjo
javno dražbo
za odprodajo nepremičnine z
zbiranjem pisnih ponudb
1. Predmet prodaje: predmet prodaje
je bivša osnovna šola v Kuželju s pripadajočim zemljiščem na parc. št. stp.15, 833
vpisana pri vl. št. 145 k.o. Kuželj. Velikost
objekta – OŠ Kuželj znaša 174,71 m2, velikost pomožnega objekta – drvarnica znaša
20,16 m2, pripadajoča površina zemljišča
ob objektu za dvorišče znaša 350 m2 ter za
sadovnjak znaša 835 m2.
2. Izklicna cena: izklicna cena za objekt
s pripadajočim zemljiščem je ocenjena
vrednost 3,550.000 SIT. Davek od prometa nepremičnin in vse druge stroške v zvezi
s prenosom lastninske pravice (overitev,
sodne takse in druge stroške za vpis lastninske pravice) plača kupec.
3. Plačilni pogoji: kupec, najboljši ponudnik mora kupnino plačati v roku 15 dni
po prejemu sklepa o izbiri najboljšega ponudnika.
4. Drugi pogoji: na dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki so registrirane in imajo sedež v Republiki Sloveniji in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije.
Objekt je naprodaj po načelu »videno
kupljeno«.
Pisne ponudbe je potrebno poslati priporočeno ali vročiti osebno na naslov: Občina Kostel, Vas 1, 1336 Vas z oznako
»Ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj« v 10 dneh od objave tega razpisa.
Ponudniki morajo v svoji pisni ponudbi
navesti svoje natančne podatke (ime in
priimek oziroma firmo, naslov, identifikacijske podatke (EMŠO oziroma statistično
in davčno št.), ponujeno ceno in plačilne
pogoje).
Ponudniki morajo k ponudbi predložiti
izpisek iz sodnega registra oziroma dokazilo o državljanstvu, dokazilo o plačanih davkih in prispevkih ter dokazilo o plačani varščini.
Ponudniki morajo do dneva oddaje ponudbe plačati varščino v višini 10% od izhodiščne prodajne cene na žiro račun Občine Kostel št. 51300-630-10082 pri APP
– podružnica Kočevje, sklic na št.
4650201/00.
Izbranemu ponudniku se bo varščina
vštela v kupnino, ostalim pa bo vrnjena brez
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obresti v roku 8 dni po preteku roka za
zbiranje ponudb.
Izbrani ponudnik je dolžan v 15 dneh po
prejemu obvestila o izbiri skleniti s prodajalcem pisno kupoprodajno pogodbo in plačati ostanek kupnine skladno s plačilnimi pogoji.
Če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe in ne bo plačal ostanka
kupnine v predpisanem roku, se prodajni
postopek razveljavi, vplačana varščina pa
ostane prodajalcu.
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni v 5 dneh po preteku roka
za zbiranje ponudb.
Izbran bo tisti ponudnik, ki izpolnjuje vse
pogoje iz tega razpisa in ki bo ponudil najvišjo ceno.
Ogled objekta je možen po predhodni
najavi na sedežu Občine Kostel ali na tel. št.
01/8942-427, kjer so na voljo tudi ostale
informacije o prodaji.
Izbranemu kupcu se bo objekt izročil v
last in posest po izvršenem plačilu celotne
kupnine.
Občina Kostel na podlagi tega javnega
razpisa ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji z nobenim od ponudnikov.
Občina Kostel

Izgubljene listine
preklicujejo
Priglasitveni list
CVETJE DAR LUČKA, Lučka Zupan s.p.,
Trubarjeva ulica 76, Ljubljana, priglasitveni
list, opravilna št. 25-0613/95, izdan dne
20. 9. 1995, prenehanje opravljanja dejavnosti z dnem 1. 11. 2000. gnq-32238
GEOCOP, Sinkovec Egidij s.p., Brod 70,
Novo mesto, priglasitveni list, opravilna
št. 038/2006-96. gnp-32306
Gjurasek Silvo, Arbaiterjeva 2, Ptuj, odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 045816/1036/00-52/1995.
gnq-32209
Grilj Jože, Vilfanova 22, Portorož - Portorose, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 012989/0132/00-50-1995.
gnq-32130
Koruza Zvonka, Cesta Marežganskega
u. 3, Koper - Capodistria, priglasitveni list,
opravilna št. 17/II-3-662/94. gnb-31945
Kramberger Miran, Hočko Pohorje 75,
Hoče,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 046-3121/95, izdan dne 1. 1. 1995.
gnn-32208
Mrak Hribar Slavica, Slavka Černeta 3,
Kranjska
Gora,
obrtno
dovoljenje,
št. 024173/0813/00/24-1995.
gnm-32134
Pajk klobuki d.o.o., Tržaška cesta 62,
Ljubljana,
obrtno
dovoljenje,
št. 057116/3671/01-38/1996 in odločbo

o obrtnem dovoljenju, izdano dne 18. 11.
1996. gnu-32205
Skrbinek Albin, Gladomej 45, Zgornja
Ložnica,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 50-1045/95, izdan dne 26. 5. 1994.
gnj-32212
Šestan Radoslav, Jasen 8/e, Ilirska Bistrica, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 011165/1060/00-22/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gng-32215
Škulj Primož, Rašica 74, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 28-2844/99, izdan dne 1. 3. 1999. gnb-32170

Potne listine
Alibašić Darja, Slomškov trg 4, Maribor,
potni list, št. AA 548793, izdala UE Maribor.
gnb-32295
Alibašić Nina, Slomškov trg 4, Maribor,
potni list, št. BA 872322, izdala UE Maribor.
gnz-32296
Alimanović Aljo, Cesta 24. junija 78, Ljubljana, potni list, št. BA 883728, izdala UE
Ljubljana. gnb-32145
Baltić Suad, Zaloška 275/a, Ljubljana,
potni list, št. AA 448949, izdala UE Ljubljana. gnd-32172
Barbalić Bernarda, Črtomirova ulica 29,
Ljubljana, potni list, št. BA 626956, izdala
UE Ljubljana. gnt-32202
Bek Branko, Dvorakova ulica 1, Maribor,
potni list, št. BA 787757, izdala UE Maribor.
gni-31988
Bembič Miran, Bonini 66, Koper - Capodistria, potni list, št. AA 502183, izdala UE
Koper. gnk-32261
Blakaj Muhamet, Pot v zeleni gaj 1/a,
Ljubljana, potni list, št. BA 989563, izdala
UE Ljubljana. gne-32367
Blažič Mateja, Gradnikova ulica 14, Kanal, potni list, št. BA 623630, izdala UE Nova Gorica. gnf-32091
Božidar Bernard, Smetanova 86, Maribor, potni list, št. BA 171236, izdala UE
Maribor. m-1184
Braach Zinka, Lindenweg, Haiger, Nemčija, potni list, št. BA 185334, izdala UE
Lenart. m-1189
Bricelj Tibor, Primožičeva ulica 44, Ljubljana, potni list, št. AA 80028, izdala UE Ljubljana. gns-31953
Brinar Robert, Opekarna 27, Trbovlje,
potni list, št. BA 686427, izdala UE Trbovlje.
gnj-32012
Bučar Roman, Partizanska pot 38, Litija,
potni list, št. BA 129420, izdala UE Litija.
gni-32063
Bukovšek Jana, Stara cesta 14, Portorož
- Portorose, potni list, št. BA 225257, izdala
UE Piran. gnr-32079
Buljubašić Jusuf, Trnovski pristan 8, Ljubljana, potni list, št. BA 771489, izdala UE
Ljubljana. gnj-32287
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Čižman Kancijan, Savlje 103, Ljubljana,
potni list, št. AA 301646, izdala UE Ljubljana. gnp-32031
Debeljak Ladislav, Parapatova ulica 3,
Kamnik, potni list, št. BA 530210, izdala UE
Kamnik. gnd-32343
Delčnjak Patricia, Nova Cerkev 71, Nova
Cerkev, potni list, št. BA 759461, izdala UE
Celje. gnz-32321
Djukić Milica, Frankovo naselje 69, Škofja Loka, potni list, št. BA 482168, izdala UE
Škofja Loka. gnw-32349
Fabjan Andreja, Hruševska 48, Ljubljana,
potni list, št. BA 989573, izdala UE Ljubljana. gnf-32366
Felicijan Robert, Prešernova ulica 21,
Mozirje, potni list, št. AA 101052, izdala UE
Mozirje. gnw-31999
Furek Boštjan, Volkmerjeva 27, Ptuj, potni list, št. BA 542578, izdala UE Ptuj.
gnv-32000
Gabrič Bernardka, Drenov grič 184, Vrhnika, potni list, št. AA 328432, izdala UE
Vrhnika. gnq-32155
Gazibara Melisa, Gammelvej 7, st. th.,
Hobro, Danska, potni list, št. BA 788770,
izdan 27. 8. 1999. gne-32192
Gomilšek Igor, Cesta Andreja Bitenca 41,
Ljubljana, potni list, št. BA 124588, izdala
UE Ljubljana. gnf-32216
Gorjup Damjan, Rudnik 2, Moravče, potni list, št. BA 639892, izdala UE Domžale.
gnm-32359
Gortnar Jernej, Zgornja Bela 15, Preddvor, potni list, št. AA 89624, izdala UE Kranj.
gnz-31996
Gspan Vičič Maja, Gubčeva ulica 10,
Ljubljana, potni list, št. BA 769032, izdala
UE Ljubljana. gnd-32093
Hozjan Jožef, Mala Polana 80, Velika Polana, potni list, št. BA 610399, izdala UE
Lendava. gnb-32045
Humer Žiga, Zelena ulica 3, Izola - Isola,
potni list, št. BA 861121, izdala UE Ljubljana. gng-32390
Ivanić Alen, Cesta Jaka Platiše 5, Kranj,
potni list, št. BA 921168, izdala UE Kranj.
gny-31997
Jerala Zlatko Branko, Podlubnik 162,
Škofja Loka, potni list, št. BA 714862, izdala
UE Škofja Loka. gnn-32108
Jokić Mladen, Mašera Spasičeva ulica
11, Ljubljana, potni list, št. AA 465375, izdala UE Ljubljana. gny-31972
Jović Miodrag, Smrekarjeva ulica 45, Izola - Isola, potni list, št. BA 760753, izdala UE
Izola. gni-32188
Jurgec Monika, Kajuhova ulica 4, Slovenske Konjice, potni list, št. BA 300363,
izdala UE Slovenske Konjice. gnm-32184
Kajtez Tatjana, Šaleška cesta 19, Velenje, potni list, št. BA 823599, izdala UE Velenje. gnh-32039
Karamuja Sandra, Rožna dolina, Cesta
II/31, Ljubljana, potni list, št. AA 605694,
izdala UE Ljubljana. gno-32307
Karišik Kenad, Trg svobode 10, Tržič,
potni list, št. BA 869178, izdala UE Tržič.
gnu-32226
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Kavs Marjo, Soča 12, Soča, potni list, št.
AA 253758, izdala UE Tolmin. gnt-32077
Kegl Andreja, Gačnik 60, Pesnica pri Mariboru, potni list, št. BA 714071, izdala UE
Pesnica. m-1180
Klavs Betka, Adamičeva cesta 1/a, Grosuplje, potni list, št. BA 779023, izdala UE
Grosuplje. gnz-32396
Knežević Helena, Moše Pijade 37, Dublje, potni list, št. BA 408172, izdala UE Celje. gnc-32319
Koritnik Vladimir, Sergeja Mašera 30, Kobarid, maloobmejno prepustnico, št. AI
130302, izdala UE Tolmin. gnl-32160
Kovač Štefan, Ulica Pohorskega bataljona 8, Ljubljana, potni list, št. BA 560686,
izdala UE Ljubljana. gny-32197
Kozel Nevija, Vena Pilona 12, Koper Capodistria, potni list, št. AA 208535, izdala
UE Koper. gnc-32269
Kranjčec Antonija, Slugova ulica 8, Maribor, potni list, št. BA 835032, izdala UE
Maribor. gnr-32004
Krpač Goran, Robindvor 46, Dravograd,
potni list, št. BA 610968, izdala UE Dravograd. gnv-32325
Kukovec Tanja, Straže 77, Mislinja, potni
list, št. BA 742394, izdala UE Slovenj Gradec. gni-32263
Kumelj Mojca, Kočevske Poljane 3/a,
Dolenjske Toplice, potni list, št. BA 983941,
izdala UE Novo mesto. gnj-32187
Lah Borut, Prvomajska ulica 19, Rogaška
Slatina, potni list, št. AA 737392, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnh-32089
Leber Ana, Škedenj 13, Loče pri Poljčanah, potni list, št. BA 446488, izdala UE
Slovenske Konjice. gne-32292
Lenarčič Špela, Valvasorjeva 10, Ljubljana, potni list, št. BA 770308, izdala UE Ljubljana. gns-31961
Lipnik Silvo, Pustike 5, Pristava pri Mestinju, potni list, št. AA 167949, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnc-31994
Lipušček Mojca, Ljubinj 8, Tolmin, potni
list, št. CA 6754, izdala UE Tolmin.
gno-32157
Logar Karmen, Črni potok pri Kočevju
16, Kočevje, potni list, št. BA 554164, izdala UE Kočevje. gns-32203
Lorenčič Maxim, Kolomban 6/d, Ankaran - Ankarano, potni list, št. BA 745472,
izdala UE Maribor. gnk-32186
Lovrec Helena, Trg Borisa Kidriča 5, Maribor, potni list, št. BA 199250, izdala UE
Maribor. gnl-31960
Lužar Kukec Marija, Kersnikova 12, Ljubljana, potni list, št. AA 600601, izdala UE
Ljubljana. gnj-32062
Majstorović Dejan, Clevelandska ulica 25,
Ljubljana, potni list, št. CA 331, izdala UE
Ljubljana. gnj-32391
Makawi Nana, Vipavska ulica 10, Ljubljana, potni list, št. AA 456120, izdala UE Ljubljana. gnj-32387
Maletić Nemanja, Pobri, Hrvaška, potni
list, št. AA 586054, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnn-32383

Marinšek Matjaž, Kajuhova 9, Radomlje,
potni list, št. BA 686110, izdala UE Domžale. gnz-32375
Mesar Matej, Tomačevica 24, Komen,
maloobmejno prepustnico, št. AI 121187,
izdala UE Sežana. gnz-32071
Mihelič Damjana, Cesta VII/11, Grič, Ribnica, potni list, št. BA 141572, izdala UE
Ribnica. gnc-32373
Modrin Stanislav, Posavec 61, Podnart,
potni list, št. BA 130192, izdala UE Ljubljana. gni-32288
Morel Andrej, Ulica 9. septembra 62/a,
Vrtojba, Šempeter pri Gorici, maloobmejno
prepustnico, št. AI 136103, izdala UE Nova
Gorica. gnz-32096
Mrkun Zvonko, Za vasjo 42/a, Ljubljana,
potni list, št. AA 454718, izdala UE Ljubljana. gnh-32264
Mujić Enes, Ižanska cesta 210/a, Ljubljana, potni list, št. BA 665149, izdala UE
Ljubljana. gnq-32080
Ocepek Boštjan, Cvetlična pot 27, Ljubljana, potni list, št. BA 796238, izdala UE
Ljubljana. gne-32092
Oroszy Hubert, Tomšičeva 49, Slovenj
Gradec, potni list, št. BA 954717, izdala UE
Slovenj Gradec. gnh-31964
Orožen Marjan, Novi Log 13, Hrastnik,
potni list, št. BA 539831, izdala UE Hrastnik.
gnp-32381
Osojnik Igor, Meljska cesta 15, Maribor,
potni list, št. AA 777304, izdala UE Maribor.
gns-32278
Osojnik Sebastijan, Meljska cesta 15, Maribor, potni list, št. BA 536664, izdala UE
Maribor. gnt-32277
Petrović Rasim, Dežno pri Podlehniku 22,
Podlehnik, potni list, št. BA 540878, izdalo
MZZ RS. gnk-32336
Plut Primož, Andričeva 7, Ljubljana, potni
list, št. BA 845556, izdala UE Ljubljana.
gnj-32337
Pobec Darja, Šalek 108, Velenje, potni
list, št. AA 374078, izdala UE Velenje.
gnr-32279
Podbevšek Mojca, Aškerčeva cesta 5,
Velenje, potni list, št. BA 162769, izdala UE
Velenje. gny-32047
Podgornik Špela, Ul. Rada Simonitija 22,
Nova Gorica, potni list, št. BA 711210, izdala UE Nova Gorica. gnh-32339
Pogladič Marija, Osojna ulica 8, Celje,
potni list, št. BA 640325, izdala UE Celje.
gnq-31980
Poje Anton, Mahovnik 86, Kočevje, potni
list, št. BA 126901, izdala UE Kočevje.
gny-32372
Pranić Ernest, Koroška ulica 2/c, Ljubljana, potni list, št. BA 984653, izdala UE Ljubljana. gnc-32094
Račič Marija, Velike Malence 50/g, Krška vas, preklic potnega lista, objavljen v Ur.
l. RS, št. 57. gnw-32128
Rajhart Viktor, Rodica, Groblje 2, Domžale, potni list, št. BA 252003, izdala UE
Domžale. gni-32163
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Rajković Marko, Stanetova ulica 26, Celje, potni list, št. BA 988525, izdala UE Celje. gnt-32027
Razbornik Martina, Šmartno 227/c, Šmartno pri Slov.Gradcu, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št. 65/2000. gnz-31946
Rebec Monika, Gorenje pri Divači 36,
Divača, maloobmejno prepustnico, št. AI
129834, izdala UE Sežana. gnb-32070
Reišl Janez, Radoslavci 39, Mala Nedelja, potni list, št. BA 685542, izdala UE Ljutomer. gnx-32273
Rejec Jožko, Griči 5/d, Vrtojba, Šempeter pri Gorici, potni list, št. BA 588654, izdala UE Nova Gorica. gnx-31923
Rejec Samo, Kneža 85, Most na Soči,
potni list, št. AA 920963, izdala UE Tolmin.
gnj-31962
Rožanec Avgusta, Dunajska cesta 101,
Ljubljana, potni list, št. AA 594886, izdala
UE Ljubljana. gnt-32102
Rudolf Ana, Črni vrh 42, Črni vrh nad
Idrijo, potni list, št. AA 949121, izdala UE
Idrija. gnv-32300
Rudolf Marijan, Črni vrh 42, Črni vrh nad
Idrijo, potni list, št. AA 949110, izdala UE
Idrija. gnb-32299
Rudolf Simon, Črni vrh 42, Črni vrh nad
Idrijo, potni list, št. BA 805978, izdala UE
Idrija. gnx-32298
Rudolf Urška, Črni vrh 42, Črni vrh nad
Idrijo, potni list, št. BA 805979, izdala UE
Idrija. gnu-32301
Selenić Sanja, Rodica, Groblje 2, Domžale, potni list, št. BA 774172, izdala UE
Domžale. gnj-32162
Selenić Saša, Ljubljanska 83, Domžale,
potni list, št. BA 636973, izdala UE Domžale. gno-32082
Serec Boris, Raičeva 47, Ljubljana, potni
list, št. BA 950550, izdala UE Ljubljana.
gnk-32061
Setnikar Primož, Vaše 27/b, Medvode,
potni list, št. BA 616130, izdala UE Ljubljana. gnr-32379
Skalar Ljudmila, Suška cesta 10, Škofja
Loka, potni list, št. AA 148781, izdala UE
Škofja Loka. gni-32363
Smerkolj Gašper, Cesta na Brdo 45, Ljubljana, potni list, št. BA 664986, izdala UE
Ljubljana. gnb-32195
Sočič Vinko, Gmajna 2, Notranje Gorice,
potni list, št. AA 605532, izdala UE Ljubljana. gne-32167
Stanonik Aleksander, Pod akacijami 30,
Ljubljana, potni list, št. 726558, izdala UE
Ljubljana. gny-32247
Stare Marjana, Pod rebrom 6, Bohinjska
Bistrica, potni list, št. BA 756534, izdala UE
Radovljica. gns-32153
Statovci Ilir, Tabor 2, Ljubljana, potni list,
št. BA 799521, izdala UE Ljubljana.
gnp-32081
Stojanovič Zvonko, Krožna cesta 12, Koper - Capodistria, potni list, št. AA 512756,
izdala UE Koper. gnw-32374
Svetličič Erik, Triglavska 49, Idrija, potni
list, št. BA 751353, izdala UE Idrija.
gny-32322
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Šikovec Nataša, Škvarčeva ulica 20, Celje, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l.
RS, št. 67/2000. gnx-32002
Šket Bojan, Ruprova 12, Miklavž na Dravskem polju, potni list, št. AA 6399, izdala UE
Maribor. gny-32297
Špiler Slavka, Naselje nuklearne elektrarne 3, Krško, potni list, št. AA 232350, izdala
UE Krško. gnd-32293
Štrukelj Blaž, Srednje Gameljne 28, Ljubljana Šmartno, potni list, št. AA 128692, izdala UE Ljubljana. gno-32357
Šumbergar Karel, Vaška pot 1, Ljubljana,
potni list, št. AA 1968, izdala UE Ljubljana.
gnu-32251
Švab Nina, Šolska ulica 5, Tržič, potni list,
št. BA 527992, izdala UE Tržič. gnb-31995
Taradi Sidinija, Dergomaška 77, Ljubljana, potni list, št. BA 109945, izdala UE Ljubljana. gnz-32346
Tepić Ljuba, Frankovo naselje 69, Škofja
Loka, potni list, št. BA 951710, izdala UE
Škofja Loka. gnx-32348
Trbižan Boštjan, Sečovlje 55/a, Sečovlje
- Sicciole, maloobmejno prepustnico, št. AI
113458, izdala UE Piran. gnj-32262
Trebše Žarko, Pod gričem 44, Nova Gorica, potni list, št. AA 469161, izdala UE
Nova Gorica. gnf-32266
Uroševič Marija, Ulica Moša Pijade 23/a,
Maribor, potni list, št. BA 570189, izdala UE
Maribor. gnn-32183
Vasiljević Zlata, Celovška cesta 502, Ljubljana, potni list, št. AA 672566, izdala UE
Ljubljana. gnb-32199
Veldin Gabrijel, Jelenče 22, Pesnica pri
Mariboru, potni list, št. BA 56053, izdala UE
Pesnica. m-1210
Velikonja Anja, Obrtna cesta 30, Izola Isola, potni list, št. BA 402954, izdala UE
Izola. gnl-32260
Vičič Katjuša, Orehovlje 38, Miren, potni
list, št. AA 888048, izdala UE Nova Gorica.
gng-32265
Voglar Ana Marija, Gradišče 15/c, Vrhnika, potni list, št. BA 964 266, izdala UE
Vrhnika. gne-32042
Weber Gabrijela Vivian, Pot na Jošta 20,
Kranj, potni list, št. AA 575340, izdala UE
Kranj. gnd-32043
Zabukovec Marko, Ribji trg 7, Ljubljana,
potni list, št. BA 662372, izdala UE Ljubljana. gni-31938
Zagoršek Marjan, Rateče 94, Rateče-Planica, potni list, št. BA 606415, izdala UE
Jesenice. gng-32040
Zorec Jasna, Prešernova 23, Oplotnica,
potni list, št. AA 791951, izdala UE Slovenska Bistrica. gnp-32331

Osebne izkaznice
Antončič Boštjan, Prežihova 26, Celje,
osebno izkaznico, št. 266573. gnu-32276
Barbalić Bernarda, Črtomirova ulica 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 376280.
gnu-32201

Barbarič Boris, Ulica Štefana Kovača 98,
Turnišče, osebno izkaznico, št. 240758.
gnt-32302
Baznik Ivan, Mrtvice 30, Leskovec pri Krškem, osebno izkaznico, št. 129857.
gnm-31984
Borišek Bojan, Vrečkova ulica 3, Kranj,
osebno izkaznico, št. 191497. gnf-32341
Božič Marjan, Hrušica 2, Hrušica, osebno izkaznico, št. 15158. gno-32032
Bradaška Bojan, Reška ulica 27, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 9018. gnm-31959
Černigoj Dajana, Ulica Sergeja Mašere
7, Koper - Capodistria, osebno izkaznico,
št. 214490. gnb-32024
Derenda Barbara, Sopodnji Rudnik I/55,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 113674.
gno-32382
Đokić Milovan, Vojkova cesta 91, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 174093.
gnt-32252
Gazvoda Ivan, Jedinščica 39, Novo mesto, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur.
l. RS, št.65/2000. gnt-31952
Golob Tomaž, Šimkova ulica 18, Maribor, osebno izkaznico, št. 249750.
gng-32090
Grašič Olga, Celovška 466, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 155991.
gnm-32334
Hribernik Damjan, Sp. Bitnje 48, Žabnica,
osebno
izkaznico,
št. 167241.
gnu-32326
Hvalc Marija, Orešje 39, Bizeljsko, osebno izkaznico, št. 202796. gnt-32327
Jančar Mojca, Kurirska pot 12, Bistrica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 28691.
gnj-31987
Karas Borut, Ulica Prekmurske čete 4,
Murska
Sobota,
osebno
izkaznico,
št. 215685. gnq-32355
Kert Majda, Šentanel 36, Prevalje, osebno izkaznico, št. 270223. gne-31967
Kolarič Marijan, Oslavijska 5/f, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 183868. gnh-32364
König Terezija, Wilhelmova 3, Ptuj, osebno izkaznico, št. 204581. gnq-32259
Koščak Bojan, Lepi vrh 2, Nova Vas, osebno izkaznico, št. 89013. gnn-32333
Kovačević Josip, Deteljica 6, Tržič, osebno izkaznico, št. 376104. gnb-32095
Kregar Ankica, Sv. Florijan 112, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št. 302866.
gnq-32030
Kuburović Kosta, Šarhova 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 205013. gnb-32245
Küplen Štefan, Dolgovaške gorice 251,
Lendava - Lendva, osebno izkaznico,
št. 154090. gnv-31979
Lešnik Simon, Zg. Duplek 168/b, Spodnji Duplek, osebno izkaznico, št. 235775.
gnl-32185
Marc Marko, Unec 6/b, Rakek, osebno
izkaznico, št. 218513. gny-31922
Markelc Minka, Vrečarjeva ulica 57, Škofljica, osebno izkaznico, št. 307619.
gng-32190
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Medved Ana, Zagradišče 1, Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št. 138941.
gnh-32239
Močnik Aljoša, Jelovška 10, Bohinjska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 105856.
gnv-32150
Muhovec Hildegarda, Opekarniška cesta
12/e, Celje, osebno izkaznico, št. 157695.
gno-31982
Novak Franc, Zakrajškova 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 367801. gnv-32075
Olaj Izidor, Ravenska 32, Beltinci, osebno izkaznico, št. 93172. gnj-32312
Papež Mojca, Hinje 4, Hinje, osebno izkaznico, št. 278108. gnr-32354
Pavlica Gorazd, Miklošičeva 11, Celje,
osebno izkaznico, št. 24861. gnr-32304
Pavlin Jernej, Sv. Anton, Hrib 23, Pobegi, osebno izkaznico, št. 27500. gni-32338
Pem Barbara, Cesta na Roglo 17/c, Zreče,
osebno
izkaznico,
št. 106072.
gnh-31989
Plavc Vinko, Jaka Platiše 1, Kranj, osebno izkaznico, št. 255519. gnk-32361
Plazl Bor, Šmarška cesta 28, Velenje,
osebno izkaznico, št. 240470. gne-32342
Plevnik Vodušek Vesna, Ulica Konrada
Babnika 6, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 255613. gnd-32393
Rajšp Frančišek, Kukava 28, Juršinci,
osebno izkaznico, št. 44064. gnb-32020
Ratajc Štefanija, Ahacljeva 22, Maribor,
osebno izkaznico, št. 37431. gnh-32289
Repina Jožef, Pernica 9/d, Pernica, osebno izkaznico, št. 210203. gnu-32001
Rojs Boris, Tovarniška 26, Poljčane, osebno izkaznico, št. 36304. gnq-32005
Rozman Drago, Celovška 169, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 106063. gns-32353
Sajevic Angela, Visoko 75, Visoko, osebno izkaznico, št. 353843. gng-32290
Sancin Miroslava, Bratovševa ploščad 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 175999.
gny-32076
Skubic Jože, Velika stara vas 6, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 275451.
gnb-32345
Stermenszky Jaka, Martinčeva ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 101912.
gnq-32330
Svetličič Erik, Triglavska 49, Idrija, osebno izkaznico, št. 260384. gnx-32323
Šater Rok, Na Šancah 21, Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št. 29596.
gnd-32268
Šešerko Karl, Dobrovlje, Dobrava 73,
Zreče, osebno izkaznico, št. 240770.
gnj-32291
Šetina Marija, Dolenje Kronovo 3, Šmarješke Toplice, osebno izkaznico, št. 79568.
gnt-32152
Špelič Robert, Ulica solidarnosti 4, Litija,
osebno izkaznico, št. 214098. gng-32065
Štilić Zineta, Cesta revolucije 4, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št. 295006.
gnc-32069
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Štojs Mojca, Sejmiška ulica 2, Leskovec
pri Krškem, osebno izkaznico, št. 32695.
gnb-32270
Štrukelj Marko, Liminjanska 79, Portorož
- Portorose, osebno izkaznico, št. 254442.
gng-31965
Tajroski Subija, Glagoljaška 1, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 413 - osebna izkaznica za tujca, izdala UE Koper.
gns-32078
Tič Matjaž, Peče 34, Moravče, osebno
izkaznico, št. 150568. gny-32097
Virant Jožeta, Stare Črnuče 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 272080. gnp-31956
Volasko Terezija, Ljubljanska cesta 66,
Celje, osebno izkaznico, št. 204049.
gnz-32046
Vuk Matjaž, Miren 109, Miren, osebno
izkaznico, št. 127595. gnc-31919
Vuković Mladen, Brilejeva 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 152789. gnl-32360
Zabukovec Anton, Male Lipljene 10, Turjak, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur.
l. RS, št.67/2000. gnb-32099
Zgonec Ana, Bravtovševa ploščad 38,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 85174.
gno-32182
Zgonec Ana, Bravtovševa ploščad 38,
Ljubljana, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS, št.67/2000. gnt-32181
Zupančič Bernarda, Cesta Kokrškega
odreda 40, Kranj, preklic osebne izkaznice,
objavljen v Ur. l. RS, št.22/2000.
gny-32072

Vozniška dovoljenja
Ajdnik Franc, Zbelovska gora 70, Loče
pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 966. gnp-32356
Aldžić Refik, Šmartinska cesta 135, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1351267, reg. št. 229200, izdala UE Ljubljana. gnr-32104
Ašenberger Primož, Železno 4, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24219,
izdala UE Žalec. gnx-32048
Avguštin Urška, Staretova ulica 2, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1321981, reg. št. 34181, izdala UE Domžale. gnd-32143
Babić Almir, Hrvatski trg 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1042811, reg. št. 183713, izdala UE Ljubljana. gnp-32156
Babić Petar, Tbilisijska ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1000492, reg. št. 209185, izdala UE Ljubljana. gnt-32352
Bajramović Hilmija, Cesta na Brdo 96,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 516076, reg. št. 192551, izdala UE Ljubljana. gnd-31918
Banovec Marija, Tušev dol 7, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 4958, izdala UE Črnomelj. gns-32303

Bele Lidija, Trnje 19, Pivka, vozniško dovoljenje, št. 10842. gnp-31931
Berdnik Franc, Zikova ulica 12, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
56050, izdala UE Kamnik. gne-32217
Birsa Urška, Prešernova 10, Nova Gorica, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 69/2000. gnn-32233
Bogdan Andrej, Gregorčičeva 55, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 10271.
gnu-32126
Božidar Bernard, Smetanova 86, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGFH, št. S
799660, reg. št. 62175, izdala UE Maribor.
m-1183
Bratkovič Andrej, Borova vas 20, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1332163, reg. št. 116596, izdala UE Maribor. m-1195
Bratuž Jordan, Na hribu 19/a, Šempeter
pri Gorici, vozniško dovoljenje. gnq-31930
Breščak Dragica, Vorančeva 11, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15376, izdala UE Novo mesto.
gns-31928
Brglez Aleksander, Na Pristavi 23, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
782828, izdala UE Laško. gnh-32139
Bukovinski Tomaž, Gubčeva 8, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 16720, izdala UE Brežice. gnc-32169
Burja Igor, Lavričeva 14, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 98464, reg.
št. 95599, izdala UE Maribor. m-1205
Chaita Furlan Manja, Srebrničeva ulica 1,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 23025, izdala UE Koper.
gnq-32255
Ciglarič Simona, Godemarci 8, Mala Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 8583, izdala UE Ljutomer. gnz-32221
Cipot Daniel, Melinci 115/b, Beltinci, vozniško dovoljenje, št. 33568. gnf-32116
Cvetko Tatjana, Hrvatinova 24, Ankaran Ankarano, vozniško dovoljenje, št. 28340,
izdala UE Koper. gnr-31954
Čenčič Andreja, Peričeva ulica 23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
102665, reg. št. 142453, izdala UE Ljubljana. gny-31947
Černe Andrej, Rački vrh 1, Radenci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1435, izdala UE Gornja Radgona. gnv-32050
Čeru Magdalena, Predoslje 93, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
637290, reg. št. 16896. gnf-32241
Čiček Božo, Gančani 24/g, Beltinci, vozniško dovoljenje, št. 39040. gnh-32314
Čuk Samuel, Medvedje brdo 25, Godovič, Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 4326, izdala UE Logatec. gnr-32329
Derenda Barbara, Spodnji Rudnik I/55,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 247500, reg. št. 186145, izdala UE Ljubljana. gny-32397
Dizdarević Zejna, Bilečanska ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1352712, reg. št. 229881, izdala UE
Ljubljana. gnx-32148
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Držanič Primož, Mlaka pri Kranju, Golniška 67, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1122389, reg. št. 47243, izdala UE
Kranj. gni-31963
Đokić Milovan, Vojkova cesta 91, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S 1433609, reg. št. 123311, izdala UE
Ljubljana. gns-32253
Đurić Nedo, Sernčeva 11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 717912,
reg. št. 101965, izdala UE Maribor. m-1211
Erjavec Jože, Leskovec 21, Višnja Gora,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 8175,
izdala UE Grosuplje. gnf-32141
Erjavec Viktor, Morova ulica 23, Izola Isola, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 3926, izdala UE Izola. gnm-32109
Eržen Anja, Srednje Bitnje 20, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1347860, reg. št. 51255, izdala UE Kranj.
gng-31940
Falkner Anja, Kocjančičeva 11, Ankaran Ankarano, vozniško dovoljenje, št. 26385.
gno-31932
Filipič Gregor, Stara gora 13, Sveti Jurij
ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 13633, izdala UE Gornja Radgona.
gnt-32127
Fišter Alojz, Pot v Bitnje 59, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 641185,
reg. št. 15993. gnw-31924
Gabrovec Izotk, Kidričeva 55/a, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 1686,
izdala UE Velenje. gnv-32275
Gajšek Franc, Čača vas 44, Podplat, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3452, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnk-32136
Gerbec Gregor, Masarykova 12, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
781720, reg. št. 21863, izdala UE Domžale. gnp-32106
Golec Maja, Petrovče 195, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
607505, izdala UE Žalec. gng-32140
Goličnik Iztok, Pameče 250, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 13897, izdala UE Slovenj Gradec.
gnh-32114
Graj Aleš, Rusjanov trg 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1234498,
reg. št. 223535, izdala UE Ljubljana.
gns-32103
Grbić Ago, Podlubnik 157, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1203, izdala UE Škofja Loka. gnz-32171
Grilc Sonja, Podgrad, Podgrajska cesta
7, Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 812460, reg. št. 38678, izdala
UE Ljubljana. gni-32175
Grilc Viktor, Podgrad, Podgrajska cesta
7, Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 812461, reg. št. 56056, izdala
UE Ljubljana. gny-32176
Grill Sonja, Regrča vas 55, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17749,
izdala UE Novo mesto. gnt-31977
Grofelnik Agata, Dolenja vas 170, Prebold, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 12672, izdala UE Žalec. gnf-31991
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Grofelnik Josip, Dolenja vas 170, Prebold, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
793103, izdala UE Žalec. gne-31992
Gvardjančič Andreja, Lebarška pot 5, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1420989, reg. št. 237669, izdala UE Ljubljana. gnd-31993
Habjan Mateja, Cesta Dolenjskega odreda 2, Višnja Gora, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11888, izdala UE Grosuplje.
gnx-32248
Hajnrih Jože, Koroška 6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 439390,
reg. št. 15295, izdala UE Maribor. m-1192
Hetemi Isa, Jamnica 12, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2752, izdala
UE Logatec. gnn-32158
Homec Irena, Dobravšce 2, Gorenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 11749, izdala UE Škofja Loka.
gnd-32368
Horvat Aleksander, Fokovci 57, Fokovci,
vozniško dovoljenje, št. 2790. gnv-31925
Horvat Franc, Pongrce 13, Cirkovce, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 17655, izdala UE Ptuj. gnv-32225
Horvat Gorazd, Domajinci 62/c, Cankova, vozniško dovoljenje, št. 31035.
gnu-31926
Hribar Janez Marko, Jenkova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 584605, reg. št. 22544, izdala UE
Ljubljana. gnc-32098
Hribernik Damjan, Sp. Bitnje 48, Žabnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1354344, reg. št. 51931, izdala UE Kranj.
gnp-32235
Jakofčič Danijel, Ciringa 10, Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGHF,
reg. št. 1722, izdala UE Pesnica. m-1208
Jarc Anton, Spodnji Slemen 56/a, Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 160452, reg. št. 1584, izdala UE Ruše. m-1185
Jarh Mitja, Dvorakova 10/b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 912380,
reg. št. 102992, izdala UE Maribor. m-1190
Jenčič Marko, Trboje 110, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1091057,
reg. št. 46436, izdala UE Kranj. gne-32317
Jeras Mitja, Podgrad 3/6, Podgrad, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1327587,
izdala UE Ilirska Bistrica. gni-32138
Jug Bogdan, Gostinca 19, Lesično, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 13351,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gns-32328
Jug Igor, Prepuž 6/a, Zgornja Ložnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14316.
gnt-32052
Kastelic Julija, Prekomorskih brigad 8,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11414, izdala UE Postojna. gnz-32196
Kavčič Ivo, Zalošče 31/e, Dornberk, vozniško dovoljenje. gnu-32351
Kerbič Radovan, Zg. Duplek, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
915161, reg. št. 88691, izdala UE Maribor.
m-1200

Kern Sebastijan, Zajčeva cesta 11, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1355213, izdala UE Kamnik. gnr-32204
Kirić Dražen, Dr. Hrovata 1, Ormož, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 11300, izdala UE Ormož. gnw-32224
Klavžar Dizdarevič Mojca, Cesta talcev 2,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1022249, izdala UE Jesenice.
gnq-32105
Kljun Bernardka, Dolenji lazi 24, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4252.
gnu-32051
Kljun Zdravko, Montinjačevo naselje 12,
Pobegi, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 1200, izdala UE Koper. gnr-32229
Knez Avgust, Škerjančeva ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
896667, reg. št. 13274, izdala UE Ravne
na Koroškem. gns-32378
Kocjan Sebastjan, Tanča gora 17/a, Dragatuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9398, izdala UE Črnomelj. gnq-32280
Kolednik Franc, Zavčeva 2, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 13940, izdala UE Ptuj. gnx-32223
Kolenc Gašper, Nazorjeva 2, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9668,
izdala UE Piran. gnw-32124
Komel Mirt, Kromberk, V. Vodopivca 38,
Nova
Gorica,
vozniško
dovoljenje.
gnz-32121
Komić Jasmina, Matjaževa ulica 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1244569, reg. št. 184176, izdala UE Ljubljana. gnc-32394
Korošec Veronika, Koprivnik 59, Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1428817, reg. št. 27395. gnx-32123
Kos Olga, Cvetkovci 77, Podgorci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5687.
gng-32315
Kos Stanko, Cvetkovci 77, Podgorci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1736.
gnf-32316
Kosmač Jože, Na žago 5, Straža, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 23134, izdala UE Novo mesto. gnp-32256
Kostić Rudolf, Glavarjeva ulica 49, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
731289, reg. št. 111725, izdala UE Ljubljana. gnr-32179
Koščak Bojan, Lepi vrh 2, Nova Vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8783, izdala
UE Cerknica. gno-32332
Kovač Štefan, Ulica Pohorskega bataljona 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCFGH, št. S 389113, reg. št. 124814,
izdala UE Ljubljana. gnx-32198
Kovačič Ana, Gradnikova 4/a, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1220111,
reg. št. 12771. gns-32053
Kovič Mateja, Prelog, Stara cesta 6, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1123674, reg. št. 31513. gnc-32219
Krajnc Gregor, Šentjanž nad Štorami
31/a, Štore, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 42413. gnh-32389
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Kralj Alenka, Gregorčičeva 19, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 736293,
reg. št. 43793, izdala UE Kranj. gnk-32111
Kraljič Primož, Ulica Jožeta Mirtiča 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1286509, reg. št. 227183, izdala UE
Ljubljana. gnv-32200
Kranjc Ana, Šturmova ulica 25, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1136307, reg. št. 194990, izdala UE Ljubljana. gnk-32386
Kregar Ankica, Sv. Florijan 112, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 569567, reg. št. 14643, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnr-32029
Krevzel Barbara, Janka Ulriha 43, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 23600, izdala UE Velenje. gnd-32168
Kržan Mayr Lidija, Kresnice 24, Kresnice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
633542, izdala UE Litija. gnu-32376
Kunaver Rok, Stara Ježica 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1351503, reg. št. 207634, izdala UE Ljubljana. gng-32240
Lapornik Miroslav, Pašnica 14, Rimske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1218221, izdala UE Laško. gnc-32244
Lazar Igor, Malejeva ulica 22, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1287008, reg. št. 166879, izdala UE Ljubljana. gns-32178
Leban Marjan, Poljubinj 27, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 936124, izdala UE
Tolmin. gns-32228
Lemič Monika, Muljava 9, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1244954,
reg. št. 26282, izdala UE Domžale.
gnu-32101
Lenarčič Špela, Valvasorjeva 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
212529, reg. št. 185078, izdala UE Ljubljana. gng-32165
Levanič Dušan, Ulica 5. prekomorske 16,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 225,
izdala UE Ptuj. gny-32222
Lipušček Klavdij, Albina Rejca 23, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. SA 472268,
izdala UE Tolmin. gnk-31936
Luskovec Sojer Mercedes, Viška cesta
49/c, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 168382, reg. št. 184658, izdala
UE Ljubljana. gne-32271
Majcen Džoni, Stojnci 32, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 31572, izdala UE Ptuj. gnm-31934
Marc Marko, Unec 6/b, Rakek, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. 8481, izdala UE
Cerknica. gnz-31921
Markelc Minka, Vrečarjeva ulica 57, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
389185, reg. št. 147127, izdala UE Ljubljana. gnh-32189
Marušič Mateja, Koblarji 5, Stara Cerkev,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11022. gnk-32236
Medenjak Danilo, Pod Smrekami 15,
Šempeter v Savinjski dolini, vozniško dovo-
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ljenje, kat. ABGH, št. 11249, izdala UE Žalec. gng-31990
Mihajlović Borivoje, Brilejeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 265414, reg. št. 65202, izdala UE
Ljubljana. gnj-32137
Mihelčič Alenka, Kamnica 46, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
344253, reg. št. 5356, izdala UE Ljubljana.
gnd-32193
Mikluš David, Prešernova 22, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1443598, reg. št. 101709, izdala UE Maribor. m-1188
Milek Janez, Cesta II. grupe odredov 73,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABC,
št. 2879, izdala UE Ljubljana, dovoljenje za
voznika inštruktorja. gnv-31958
Mrak Aleksandra, Vojkova 24/a, Solkan,
vozniško dovoljenje. gnb-32120
Mravinec Robert, Drenovec 5, Vinica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 7222, izdala UE Črnomelj. gnp-32281
Muhič Alojz ml., Ob Sušici 25, Dolenjske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 27490, izdala UE Novo mesto.
gnr-31929
Mulec Cvetka, Gabernik 35, Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 18062. gnt-32227
Mulej Miroslav, Lancova 14, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
696537, reg. št. 11813. gno-32232
Namestnik Aleš, Bresterniška 106, Bresternica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1379607, reg. št. 117514, izdala UE Maribor. m-1206
Nebec Vida, Orle 10, Škofljica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 925492, reg.
št. 199087, izdala UE Ljubljana. gnv-32350
Noč Miroslav, Na trati 30, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 869195,
reg. št. 23269. gnq-32230
Novak Marta, Slovenja vas 56, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 44117,
izdala UE Ptuj. m-1191
Novak Sabina, Dalmatinska 45, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1379643,
reg. št. 117537, izdala UE Maribor. m-1181
Omejec Vinko, Cesta Andreja Bitenca
106, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 217899, reg. št. 20246, izdala
UE Ljubljana. gnd-32068
Pajntar Jure, Podbrdo 22/a, Podbrdo,
vozniško dovoljenje, št. S 1319033, izdala
UE Tolmin. gnl-31935
Palčič Andrej, Ob Mahovniški cesti 41,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 5671, izdala UE Kočevje. gnk-32086
Parkelj Jože, Volavlje 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1285971,
reg. št. 158001, izdala UE Ljubljana.
gni-32388
Pauko Niko, Ul. Dušana Mravljaka 8, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
249027, reg. št. 71869, izdala UE Maribor.
m-1192
Paušner Andreas, Ulica Dr. Franca Kovačiča 10, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat.

ABCEGH, št. 7708, izdala UE Ljutomer.
gnc-32194
Perc Branko, Lončarjev dol 30, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1056482, reg. št. 10024, izdala UE Sevnica. gny-32347
Perovšek Mateja, Trnovski pristan 12,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 59/2000.
gnr-32154
Peršin Josip, Cesta na Vrhovce 23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 390008, reg. št. 32633, izdala UE Ljubljana. gnp-32206
Pešec Sergej, Toneta Seliškarja 8, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10907, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnb-32320
Peternik Timotej, Ulica Jožefe Lacko 1/a,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 40592, izdala UE Ptuj. gnc-32119
Pfeifer Urban, Naselje heroja Maroka 8,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1228821, reg. št. 10362. gnw-32049
Plavc Vinko, Jaka Platiše 1, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 170111,
reg. št. 1829, izdala UE Kranj. gnj-32362
Plešivčnik Zdravko, Na Šancah 30, Ravne na Koroškem, duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BCGH, št. 8412, izdala UE Ravne na Koroškem. gne-32242
Plevnik Vodušek Vesna, Ulica Konrada
Babnika 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1367409, reg. št. 53389,
izdala UE Ljubljana. gni-32392
Poje Anton, Mahovnik 86, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9984,
izdala UE Kočevje. gnz-32371
Pritržnik Petra, Laze 18/b, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 123768,
reg. št. 24123, izdala UE Velenje.
gni-32088
Radoja Blaženka, Liminjanska 81, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 119/8, izdala UE Piran. gnd-32243
Ratej Barbara, Ločje 2, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 42688. gnc-32044
Reja Dimitrij, Ocvirkova ulica 49, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
296319, reg. št. 186709, izdala UE Ljubljana. gnf-32191
Roblek Boštjan, Jadranska ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
612776, reg. št. 31587, izdala UE Ljubljana. gno-31957
Rojc Zdenka, Zgornje Hlapje 43, Jakobski Dol, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
609845, reg. št. 64438, izdala UE Maribor.
m-1187
Romih Rok, Tenetiše 72, Golnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1235117,
reg. št. 49490, izdala UE Kranj. gnm-32234
Rose Boštjan, Vukovski dol 15/a, Jelšane, vozniško dovoljenje, kat. BCDGH,
št. 9227, izdala UE Pesnici. m-1186
Rožanc Albin, Dušana Kvedra 30, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg.
št. 1500, izdala UE Šentjur pri Celju.
gny-32272
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Rudan Katja, Godič 26/b, Stahovica,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 387053,
izdala UE Kamnik. gno-32257
Sever Magdalena, Čirče 42, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
639398, reg. št. 12538, izdala UE Kranj.
gnv-32125
Skubic Jože, Velika stara vas 6, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 4179,
izdala
UE
Grosuplje.
gnc-32344
Smolko Marko, Knafelčeva 30, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 1240534, reg. št. 114606, izdala UE
Maribor. m-1197
Stanisavljević Dragana, Ruska 14, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 1444079, reg. št. 118910, izdala UE
Maribor. m-1209
Stipanovič Simona, Velike Brusnice
147, Brusnice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 37048, izdala UE Novo mesto.
gnl-32110
Stojčič Miroslav, Zlato polje 3/b, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1130253, reg. št. 41761. gnd-32318
Stupica Barbka, Puhtejeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 480315, reg. št. 31145, izdala UE
Ljubljana. gnj-32237
Škoda Branka, Podboršt 8, Šentjanž,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
498833, reg. št. 6226. gnw-32174
Škoflek Kaja, Pot v smrečje 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1193663, reg. št. 220295, izdala UE
Ljubljana. gnb-32395
Škufca Franc, Mali vrh pri Šmarju 85,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 678, izdala UE Grosuplje.
gnm-32009
Štefančič Marija Ana, Spodnje Gameljne 19/d, Ljubljana Šmartno, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 484681, reg.
št. 73993,
izdala
UE
Ljubljana.
gnz-32246
Štefanec Bogomir, Titova cesta 3, Radenci, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 3187, izdala UE Gornja Radgona. gnb-32220
Štravs Jurij, Volča 23, Poljane nad Škofjo Loko, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 25586, izdala UE Škofja Loka.
gnk-32161
Štrukelj Blaž, Srednje Gameljne 28,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 482071, reg. št. 175307,
izdala UE Ljubljana. gnn-32358
Štrukelj Mitja, Trubarjeva cesta 79,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 228059, reg. št. 27075, izdala UE
Ljubljana. gnj-32087
Šturm Jani, Ceglo 17, Dobrovo v Brdih, vozniško dovoljenje. gnj-31937
Točaj Igor, Štrihovec 52, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 9803, izdala UE Pesnica. m-1176
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Tomažin Iris, Malgajeva 2/a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 26998, izdala UE Celje. gnp-32285
Tomplak Klemen, Vodmatska ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2091998, reg. št. 192179, izdala
UE Ljubljana. gnl-32085
Trglec Matija, Morje 141/a, Fram, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 114040, izdala UE Maribor. m-1199
Trpin Uroš, Slomškova ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1266970, reg. št. 225033, izdala UE
Ljubljana. gno-32282
Turnšek Miloš, Vrhe 8, Teharje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 44148,
izdala UE Celje. gnk-32286
Valant Franc, Zagoriška cesta 2/a,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 57602, reg. št. 2599. gnn-31933
Verbajs Dunja, Maistrova ulica 1, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1171564, izdala UE Litija. gnc-32369
Vidic Marija, Ulica 9. korpusa 30, Izola
- Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 1878, izdala UE Izola. gnt-31927
Viršček-Marn Mojca, Pavšičeva ulica
6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 241557, reg. št. 150565,
izdala UE Ljubljana. gnm-32084
Vodlan Ludvik, Lucija, Kosovelova 4,
Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, št. 3912, izdala UE Piran. gnj-32112
Volč Martina, Kašeljska cesta 104,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 633635, reg. št. 38547, izdala UE
Ljubljana. gnr-32254
Volf Stanko, Jerčin 4, Pristava pri Mestinju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 19842, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnc-32294
Vrbančič Boštjan, Cvetna ulica 1, Turnišče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12162, izdala UE Lendava. gnl-31985
Vrčkovnik Darja, Trg 38, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18117, izdala UE Ravne na Koroškem. gnd-32118
Vrtin Marjan, Jareninski dol 33/j, Jarenina, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
reg. št. 3266, izdala UE Pesnica. m-1201
Vuk Blaž, Kriška ulica 10, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 522418,
reg. št. 42085, izdala UE Kranj.
gnp-32006
Vuk Matjaž, Miren 109, Miren, vozniško dovoljenje. gnb-31920
Vurnik Aleš, Jelovška ulica 12, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
491904, reg. št. 18365, izdala UE Radovljica. gnh-32064
Zabukovec Anton, Male Lipljene 10,
Turjak, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 67/2000.
gnv-32100
Zabukovec Marko, Ribji trg 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
št. S 1299364, reg. št. 195590, izdala
UE Ljubljana. gnh-31939

Zanjekovič Samo, Gibina 8, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9454,
izdala UE Ljutomer. gnm-32113
Zavasnik Janko, Teslova ulica 27, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 61904, reg. št. 16260, izdala UE Ljubljana. gnf-31966
Zavrl Nejc, Peračica 4, Brezje, vozniško dovoljenje, št. S 1428723, reg.
št. 25012. gnp-32231
Zinauer Lea, Meškova 8a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
439970, reg. št. 63180, izdala UE Maribor. m-1207
Zorko Gašper, Kogojeva ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1095940, reg. št. 194749, izdala UE
Ljubljana. gnm-32159
Zorman Vanja, Regentova 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
913655, reg. št. 102910, izdala UE Maribor. m-1212
Žagar Zdravko, Dvorje 68, Cerklje na
Gorenjskem, duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št. S 1460505, reg.
št. 26279, izdala UE Kranj. gnp-32131
Žargi Marjan, Ulica 5. prekomorske
15, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8757, izdala UE Ptuj. gne-32117
Žibert Jože, Dolharjeva ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 294030, reg. št. 29220, izdala UE
Ljubljana. gnz-32146

Zavarovalne police
Cimerman Andrej, Na Terasi 9, Maribor, zavarovalno polico, št. 320473, izdala zavarovalnica Slovenica d.d., filiala
Maribor. gnk-32211
Drašler Matija, Staneta Žagarja 52,
Kranj, zavarovalno polico, št. 718435, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnr-32129
Gajič Božo, Partizanska 30, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 715803, izdala zavarovalnica Tilia. gne-32267
Kozin Franc, Podlubnik 293, Škofja
Loka, zavarovalno polico, št. 25036.
gnp-32056
Krnc Andrej, Ulica Marka Šlajmerja 1,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 740573,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gny-32147
Manko Mira, Šentilj 120/a, Šentilj v
Slov.goricah,
zavarovalno
polico,
št. 637515, izdala zavarovalnica Adriatic
d.d. gnn-32058
Mihelič Barbara, Ob dolenjski železnici 70, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 101294499, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnj-32166
Morel Boris, Petelinje 53, Pivka, zavarovalno polico, št. 743848, izdala zavarovalnica Adriatic. gnd-32218
Orel Viljem, Erjavčeva 2, Koper - Capodistria, zavarovalno polico, št. 762047.
gnc-31944
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ORKA d.o.o. Ljubljana, Dvorakova 5,
1000 Ljubljana, preklicuje kupone k zavarovalni polici številka 632628 AO, ki jo je
izdala Zavarovalnica TILIA d.d. Ob-33562
Pavlin Maja, Staro sejmišče 43, Šentjernej, zavarovalno polico, št. 316190,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnl-32385
Robač Majda, Celovška cesta 22, Mežica, zavarovalno polico, št. 100744, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnw-32149
Rotar Marko, Savska cesta 40, Lesce,
zavarovalno polico, št. 766161, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnm-32059
Svetina Vanja, Ulica bratov Učakar 4,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št. 9970497, izdala zavarovalnica Triglav.
gne-32067
Škrjanec Anda, Wolfova ulica 6, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 311735, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnq-32180
Trpin Uroš, Slomškova ulica 12, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 740818, izdala zavarovalnica Tilia. gnn-32283

Spričevala
Alibašić Suljo, Vodnikova cesta 200/b,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Poklicno
gradbene šole Ivana Kavčiča, izdano leta
1974. gnm-32384
Alič Mirhad, Cesta XIV. divizije 56, Štore, spričevalo 8. razreda OŠ, izdala Ljudska univerza v Celju, izdano leta 1999.
gnw-32274
Arnšek Vesna, Dolenja vas 76, Krško,
spričevalo 4. letnika in maturitetnega spričevala Gimnazije Brežice, izdano leta
1984. gnl-32310
Boh Vera, Kettejeva 10, Brežice, spričevalo 4. letnika Gimnazije v Brežicah,
izdano leta 1968/69, izdano na ime Keber Vera. gni-32213
Bukovec Tanja, Gosposvetska 31, Maribor, spričevalo 3. letnika Prve gimnazije
Maribor, izdano leta 1999. m-1178
Davidovič Tanja, Potoki 3/a, Žirovnica, letno spričevalo 3. razreda Srednje
mlekarske šole v Kranju, poklic živilski tehnik, izdano leta 1998/99. gno-32057
El Kabani Katja, Preglov trg 6, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje družboslovno jezikoslovne šole v Velenju, izdano
leta 1990, izdano na ime Lipovšek Katja.
gnq-32380
Gazdag Stanko, Panonska ulica 1, Turnišče, spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške in poklicne šole Murska Sobota,
smer
strojništvo,
strojni
mehanik.
gnl-32210
Hasičević Ekrem, Štantetova 8, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbenega šolskega centra Borisa Kraigherja Maribor, Gradbena poklicna šola, smer
železokrivec, izdano leta 1977. m-1182
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Jelenc Bogomila, Florjanska cesta 20,
Mokronog, zaključno spričevalo Srednje
šole za gostinstvo in turizem Novo mesto,
poklic kukah, izdano leta 1971 na ime
Revinšek Bogomila. gnd-31943
Jenko Bernarda, Ulica ob gozdu 4,
Medvode, spričevalo 3. letnika Upravno-administrativne šole Ljubljana, izdano
leta 1973. gnw-32324
King Barbara, Planina 13, Kranj, spričevalo 3. letnika Tekstilne šole Višnja gora, izdano leta 1993. gnv-31950
King Barbara, Planina 13, Kranj, zaključno spričevalo Tekstilne šole Višnja
gora, izdano leta 1993. gnw-31949
Korelc Simona, Gustinčarjeva ulica 5,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Ljubljani, št. 184,
izdano 20. 6. 1992. gng-32115
Kovačič Andrej, Slomškova ulica 9,
Brežice, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevala 1., 2. in 3. letnika Srednje šole
tiska in papirja, izdano leta 1990, 1991 in
1992. gnl-32060
Kumer Jože, Brestova ulica 27, Cerknica, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovinarske šole Branko Brelih v Novi Gorici, izdano leta 1980. gnq-32305
Lozar Gregor, Prušnikova 20, Maribor,
maturitetno spričevalo Tretje gimnazije
Maribor, izdano leta 1999. m-1196
Nikolić Bane, Pohorska 6, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu in 3. in 4. letnika Srednje frizerske, tekstilne, strojne in
prometne šole Celje, izdano leta 1995 in
1996. gnx-31948
Oblak Ana, Mojčina 2, Maribor, spričevalo 4. letnika Prve gimnazije Maribor,
izdano leta 2000. m-1194
Paulič Nina, Kekčeva 6, Maribor, spričevalo 3. letnika Gimnazije in srednje šole Ruše, izdano leta 1998. m-1202
Penko Lovrenc, Petelinje 66, Pivka,
spričevalo o zaključnem izpitu ŠLC Jože
Srebrnič Nova Gorica, lesarska stroka.
gnx-32173
Pervanje Soča, Cesta v zeleni log 19,
Ljubljana, diplomo na I. stopnji oddelka za
klavir, glasbenik - pianist, izdala Akademija za glasbo v Ljubljani 29. 9. 1976.
gnw-32074
Reven Sanja, Henrika Freyerja 4, Idrija, spričevalo 1.letnika Srednje ekonomske šole, izdano leta 1999. gnc-32144
Starič Aleš, Zabrdje 36, Trebnje, spričevalo 2. letnika Šolskega centra Novo
Mesto, Poklicna in tehniška gradbena in
lesarska šola, izdano leta 1999.
gng-32365
Teferner Silvo, Keleminova 22, Maribor, zaključno spričevalo Srednje zdravstvene šole Juga Polak v Mariboru, izdano leta 1981. m-1179
Vavpotič Dušan, Zaplana 107, Vrhnika, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene tehniške šole v Ljubljani, št.
NIV/107, izdano v Ljubljani 18. 3. 1971.
gnt-32177

Weisseisen Marjana, Ulica Tončka
Dežmana 8, Kranj, potrdilo o maturi Srednje ekonomske in upravno-administrativne šole v Kranju, izdano leta 1999.
gni-32142
Zuber Milan, Tržaška cesta 47, Ljubljana, spričevalo 1. do 6. razreda OŠ Bičevje, izdano leta 1992 do 2000.
gnl-32335

Ostali preklici
Blaha Miran, Zgornje Gameljne 42/a,
Ljubljana Šmartno, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A
0214849. gnn-32258
Cenčič Igor, Agrarne reforme 22, Koper - Capodistria, potrdilo o usposobljenosti
za
voditelja
čolna,
št. 02/13-6033/99. gnu-31951
CITRÖEN SLOVENIJA d.o.o., Ul. 15.
maja 18, Koper - Capodistria, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1027754 za vozilo Citröen saxo.
gnb-32107
Čović Tjaša, Tavčarjeva ulica 5, Šmarje pri Jelšah, delavska knjižica št. 20959.
gnm-32284
Dijanič Mrtin, Golovec 7, Trbovlje, delovno knjižico. gnf-32066
Fefer Matej, Kurirska pot 25, Vrhnika,
dijaško
izkaznico,
izdala
Ledina.
gnb-32370
Frece Bojan, Gabrsko 71, Trbovlje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1040266. gni-32313
Hrvatin Sergio, Jadranska cesta 41,
Ankaran - Ankarano, izjavo o ustreznosti
in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1041038. gnh-32214
INTEREUROPA d.d. KOPER, Vojkovo
nabrežje 32, Koper-Intereuropa, licenco
št. 375, izdana 17. 11. 1997 za tovorno
vozilo IVECO ES LD 240, reg. oznaka KP
72-17L. gnr-32133
Jančar Bogdana, Stari trg 111, Slovenj Gradec, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 200612.
gne-31942
Jerenko Zlatko, Heroja Bračiča 22,
Maribor, delovno knjižico reg. št. 20748,
izdana leta 1973 v Mariboru. m-1204
Kolarič Franc, Wilhelmova ulica 2, Ptuj,
garancijsko in vzdrževalno knjižico za vozilo kia Sephia II H/B VIN KNEFB2422Y5429152. m-1177
Korenjak Alenka, Anželova ulica 1,
Ptuj, delovno knjižico izdano leta 1998 na
Ptuju. gno-32207
Korošec Avgust, Glinškova ploščad
12, Ljubljana, kupoprodajno pogodbo o
prodaji stanovanja št. 0631/9, izdana
5. 12. 1991. gnh-32151
Korošec Dušan, Hajdoše 6/a, Hajdina, delovno knjižico, reg. št. 45803, izdana leta 1981. gnr-32054
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Kragelj Branimir, Ulica B. Hvalič 131, Nova Gorica, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 33497. gnn-32308
Lešnik Bojan, Cesta na Roglo 17, Zreče, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-6007/94. gnl-32135
Marinček Jožefa, Adamičeva 20, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 70406. m-1193
Močnik Peter, Šolska 11, Portorož Portorose, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-6102/94, izdal
Urad RS za pomorstvo. gno-32132
Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in te-
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hnični brezhibnosti vozila, št. A 1225366
za vozilo Audi A4 1.6. gnx-32073
Rubnik Andrej, Kaniža 25/a, Šentilj v
Slov.goricah, delovno knjižico št. 51983,
izdana leta 1983. m-1203
Sernel Karl, Veliki vrh 7, Litija, delovno
knjižico. gnq-31955
Štesl Branko, Gornji Slaveči 111, Kuzma, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 185708. gnf-31941
Štravs Jurij, Volča 23, Poljane nad Škofjo
Loko,
študentsko
izkaznico,
št. 50980017, izdala Teološka fakulteta v
Ljubljani. gnl-32164

Trglec Vinko, Ritoznoj 54/a, Slovenska Bistrica, amortizacijski načrt s kuponi
št. 1674, izdal Telekom Slovenije p.o.,
PE Maribor. gnk-32311
Verlič Bojan, Cesta 4. prekomorske 2,
Ajdovščina, delovno knjižico, reg.
št. 8465, izdana 5. 6. 1972. gnm-32309
Viderman Ivan, Polje 4, Prevalje, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1148621. gnn-32083
Zrimšek Iztok, Podbukovje 3, Krka, delovno knjižico. gnt-32377
Žiher Marko, Zamušani 36/a, Gorišnica, dovoljenje za športnega motornega pilota št. 0646/2934. gnq-32055

VSEBINA

ZJN-02-GD
ZJN-02-S
Zbiranje ponudb
ZJN-03-B - 42. člen
ZJN-03-GD - 42. člen
ZJN-03-S - 42. člen
ZJN-04-B - 55. člen
ZJN-04-S - 55. člen
ZJN-05-B - Sposobnost
ZJN-05-S - Sposobnost

6558
6575
6581
6582
6586
6589
6591
6592
6593
6594

Javni razpisi

6601

Objave delniških družb
Javne prodaje delnic
Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Nasprotni predlog

6606
6606
6606
6613

6534

Odločbe in sklepi po ZPOmK

6613

Razglasi sodišč
Oklici dedičem
Oklici o skrbnikih in razpravah
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe in zavarovanja

6534
6534
6535
6536
6536

Razne objave

6614

Razpisi delovnih mest

6546

Javna naročila po zakonu o javnih naročilih
ZJN-02-B

6547
6547

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

6614
6614
6614
6616
6617
6620
6621
6621

Sodni register
Celje
Koper
Kranj
Ljubljana
Maribor
Nova Gorica
Novo mesto
Ptuj
Slovenj Gradec

6525
6525
6527
6528
6529
6530
6531
6531
6531
6532

Prenehanje družb po skrajšanem postopku
in izbris iz sodnega registra
Koper
Ljubljana
Nova Gorica
Novo Mesto

6532
6532
6533
6533
6534

Evidenca statutov sindikatov
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PREDPISI O DRŽAVNEM
TOŽILSTVU
V petih letih, kar so javni tožilci postali državni, se je nabralo kar devet predpisov o delu teh
organov. Lani je državni zbor dopolnil zakon o državnem tožilstvu, letos je bil spremenjen pravilnik
o notranji organizaciji in poslovanju državnih tožilstev v Republiki Sloveniji, predpisan je postopek
poravnavanja v kazenskih zadevah, z navodili pa sta določeni tudi organizacija in delo skupine
državnih tožilcev za posebne zadeve.
Kakor je predgovoru te Zbirke predpisov poudarila generalna državna tožilka Zdenka Cerar, je
knjiga namenjena državnim tožilcem, da bodo lažje poiskali pravne vire svojih odločitev, svoja
upravičenja pa vsi, ki jih objavljeni predpisi zadevajo.
Cena 2052 SIT z DDV

10527

N A R O Č I L N I C A
Naročite po faksu: 061/125 14 18
S tem nepreklicno naročam

PREDPISI O DRŽAVNEM TOŽILSTVU

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Davčna številka naročnika
Davčni zavezanec

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis pooblaščene osebe

Žig
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¨ NE
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ZAKON O PREKRŠKIH
Po desetih spremembah zakona o prekrških iz leta 1983 je založba Uradni list izdala prečiščeno
besedilo zakona. V zakonu so v ležečem tisku (kurzivi) natisneje zadnje spremembe in dopolnitve
zakona (Uradni list RS, št. 31/2000).

Cena 2214 SIT z DDV

10526

N A R O Č I L N I C A
Naročite po faksu: 061/125 14 18
S tem nepreklicno naročam

ZAKON O PREKRŠKIH

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Davčna številka naročnika
Davčni zavezanec

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

¨ DA

¨ NE

Podpis pooblaščene osebe

Žig
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