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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN)
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
Ob-45431
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan Ul. Dr. Vrbnjaka 6, tel.
02/532-10-10, faks 02/521-10-07, kontaktna oseba je Slavica Heric.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): odprti postopek
(18. člen ZJN).
3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Murska Sobota - pralnica, ul. Dr. Vrbnjaka
6, Rakičan, Musrka Sobota.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: avtomatski pralni stroj kapacitete 130 kg ali 140 kg ali 150 kg
suhega perila na polnitev. (Podrobnejši
opis v razpisani dokumentaciji).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik mora ponuditi vso opremo.
(č), (d)
4. Datum dobave, če je predvideno: najkasneje 60 dni od podpisa pogodbe z izbranim dobaviteljem, lahko tudi prej.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo naročnika v Rakičanu, Ul. Dr. Vrbnjaka 6, p.p. 1301, Murska Sobota, od 8. do
14. ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do konca roka za
oddajo ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT in jo je možno dobiti z
dokazilom plačila (virmanom) na ŽR št.

ISSN 1318-9182

51900-603-32361 s pripisom “avtomatski
pralni stroj”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 6. 4. 2001 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Murska
Sobota, Rakičan, Ul. Dr. Vrbnjaka 6, (tajništvo bolnišnice).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v torek dne 6. 4. 2001
ob 12.30 v sobi direktorja naročnika v Rakičanu, Ul. Dr. Vrbnjaka 6 (1. nadstropje).
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoji navedeni v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
razvidna iz razpisne dokumentacije in veljavne zakonodaje.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 6. 4. 2001 po
12. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): razvidna iz razpisne dokumentacije.
15., 16., 17.
Splošna bolnišnica
Murska Sobota

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
Št. 144/2000
Ob-45430
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro ponudnika brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 1. 2001.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ekonomska cena, plačilni pogoji, tehnična ustreznost, reference in drugi
kriteriji, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Avtotehna, d.d., Celovška
175, Ljubljana (za obe blagovni skupini).
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: agregat z vozilom po naslednjih blagovnih skupinah:
I. blagovna skupina: tovorno vozilo z nosilnostjo 5 ton – 1 kos,
II. blagovna skupina : nadgradnja vozila
z agregatom: zvočno izoliran kontejner – 1
kos, zvočno izoliran agregat za proizvodnjo
električne energije, moči ca. 100 kVA, z
možnostjo priklopa UPS naprave – 1 kos.
7. Pogodbena vrednost: skupaj za obe
blagovni skupini 14,471.939,40 SIT (z
vključenim DDV, fco RTV Slovenija).
8.
9. Število prejetih ponudb: 6 (od tega 6
za I. blagovno skupino in 4 za II. blagovno
skupino).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za I. blagovno skupino: 9,496.200 SIT
in 6,371.944,25 SIT,
– za II. blagovno skupino: 15,300.000
SIT in 5,479.021,80 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 102 z dne 10. 11. 2000.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-45454
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola Prežihovega Voranca, Gosposvetska cesta 10, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti po 50. čl. ZJN
(Ur. l. RS, št. 24/97).
3. Datum izbire: 10. 1. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ugodna končna cena;
– kakovost blaga;
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
Po skupinah od 1-6:
1. Petlja, d.o.o., Mercator SVS, d.d.,
Koloniale veletrgovina d.d., Maribor, Droga
Portorož, d.d.;
2. Agro Styria, d.o.o., PPS Ptujske
pekarne in slaščičarne d.o.o., Pekarna Postojna, d.o.o.;
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3. Petlja, d.o.o., Mercator SVS, d.d.,
Koloniale veletrgovina, d.d., Droga Portorož;
4. Agroind Vipava 1894 d.d., Ljubljanske mlekarne, d.d., Mlekarna Celeia,
d.o.o.;
5. Mesarstvo Igor Bračič, s.p., Mesarstvo NIKL Kristijan s.p., Perutnina Ptuj,
d.d.;
6. Mercator SVS, d.d., Vrecl Adolf,
Hoče.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Prežihovega Voranca, Gosposvetska cesta 10,
2000 Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in prehrambeni izdelki po blagovnih skupinah od 1-6:
1. žita, mlevski izdelki;
2. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki;
3. razno prehrambeno blago;
4. mleko in mlečni izdelki;
5. meso in mesni izdelki;
6. sveže sadje in zelenjava.
7. Pogodbena vrednost (po skupinah):
1. 548.535 SIT, 591.667,96 SIT,
610.943 SIT, 314.409,25 SIT,
2. 2,934.900 SIT, 3,180.277 SIT,
3,250.765 SIT,
3. 1,302.295,70 SIT, 1,232.739,80
SIT, 1,335.812,20 SIT, 305.224,12 SIT,
4. 2,589.783,60 SIT, 2,881.535,36
SIT, 2,229.678,16 SIT.
5. 5,387.867 SIT, 5,860.216 SIT,
1,800.927,80 SIT,
6. 2,149.049 SIT, 280.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 24.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina: 610.943 SIT, 157.550 SIT,
2. skupina: 4,374.220 SIT, 2,934.990
SIT,
3. skupina: 1,335.812,20 SIT, 305.224
SIT,
4. skupina:
2,881.535,36
SIT,
2,229.678,16 SIT,
5. skupina:
5,860.216
SIT,
1,800.927,80 SIT,
6. skupina: 2,366.450 SIT, 280.000
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 102 z dne 10. 11. 2000,
Ob-38408.
Osnovna šola Prežihovega Voranca
Maribor
Št. 0512/3-308/78-12-00
Ob-45506
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): delni ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za dobavo
elektromateriala, svetlobnih virov, svetil
in predstikalnih naprav ter baterijskih
vložkov.
3. Datum izbire: sklep je bil sprejet
22. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na delni ponovni javni razpis sta
prispeli dve ponudbi veljavni in formalno popolni. Pri analizi ponudb je naročnik ugotovil, da ponudbi ne ustrezata v celoti zahte-
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vam iz razpisne dokumentacije, zato ju je
izločil. Ker po pregledu ponudb nista ostali
popolni ponudbi vsaj dveh ponudnikov, delni ponovni javni razpis v skladu z 41. členom ZJN ni uspel.
5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76-77 z dne 25. 8. 2000,
Ob-34384.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 0512/3-308/42-7-00
Ob-45507
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejših ponudnikov (3. člen ZJN): delni ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za nakup
stanovanj.
3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
28. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); na delni ponovni javni razpis ni
prispela nobena ponudba, zato delni ponovni javni razpis v skladu s 1. točko 34. člena ZJN ni uspel.
5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: nobena.
10.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63-64 dne 14. 7. 2000, Ob31954.
14.
Ministrstvo za obrambo

ki so bila objavljena in podana v razpisni
dokumentaciji, (cena, reference ponudnika
in morebitnega podizvajalca, kooperanta
oziroma poslovnega partnerja, finančno stanje ponudnika) ter izbral najugodnejšega
ponudnika, kot je navedeno v 5. točki te
objave.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, 1519 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: krovsko kleparska dela
na naslednjih objektih-sklopih:
I. objekt samski dom,
II. objekt jedilnica in kuhinja,
III. samostojne nadstrešnice.
Kraj izvedbe del: Samski dom Jožeta Jame v Ljubljani.
7. Pogodbena vrednost: 17,447.444,02
SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim osebam: izbran ponudnik nastopa s podizvajalci v skupni višini 100% od ponudbene vrednosti.
9. Število prejetih ponudb:4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– objekt samski dom: 12,128.796,75
SIT z vključenim DDV, 10,850.773,50 SIT
z vključenim DDV.
– objekt
jedilnica
in
kuhinja:
6,961.160,85 SIT z vključenim DDV,
6,304.158 SIT z vključenim DDV,
– samostojne nadstrešnice: 2,102.222,43
SIT z vključenim DDV, 1,850.998,80 SIT z
vključenim DDV.
11., 12.
13.Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76-77 z dne 25. 8. 2000, Ob34331.
Ministrstvo za notranje zadeve

ZJN-03-GD - 42. člen

ZJN-03-S - 42. člen

Naročilo objave glavnih podatkov
o izidu razpisa gradbenih del

Naročilo objave glavnih podatkov
o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem odstavku
42. člena zakona o javnih naročilih

Št. 0512/3-308/105-00
Ob-45561
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za notranje zadeve Republike Slovenije, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za zamenjavo strešne
kritine na samskem domu Jožeta Jame.
3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
29. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis so prispele 4 veljavne ponudbe, od katerih sta bili na javnem odpiranju ponudb zaradi nepopolnosti
izločeni dve ponudbi. Pri ocenjevanju ostalih ponudb je naročnik upošteval vsa merila,

Št. 0512/3-308/92-4-00
Ob-45508
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): poziv k oddaji ponudbe za
izbiro ocenjevalcev nepremičnine-garaže,
glede na priznano sposobnost izvajalca,
ugotovljeno z javnim razpisom servisa skupnih služb vlade št. 466-1/99, objavljenim
v Ur. l. RS, št. 2/99, pod objavo 264, za
priznanje sposobnosti za vrednotenje državnega premoženja (izbor cenilcev) nepremičnin (poslovnih prostorov, stanovanj in stanovanjskih hiš, pomožnih objektov, stavbnih
zemljišč), prevoznih sredstev in opreme poslovnih prostorov in stanovanj.
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Št.

3. Datum izbire: sklepi so bili sprejeti
dne 25. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na poziv k ponudbi je prispela 1
veljavna in popolna ponudba, in sicer ponudba ponudnika Kogovšek Gilčvert Nikolaja, dipl. org. dela, dipl. gr. tehnik, ki izpolnjuje pogoje poziva. Glede na to, da je navedeni ponudnik edini, ki je ponudil razpisano storitev, je izbran za izvedbo storitve, ki
je predmet poziva.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nikolaja Kogovšek Gilčvert ,
Mokrška 17, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg del: cenitev nepremičnine, in sicer: Garaža Policijske uprave Novo mesto, ki se nahaja v Trebnjem,
Rimska c. 5.
7. Pogodbena vrednost: ponudnik je ponudil storitev po ceni 57.500 SIT z vključenim davkom od osebnih prejemkov.
8.
9.Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 2, pod objavo 264.
13., 14.
Ministrstvo za obrambo

nje: 4 mesece. Način financiranja: spremembe in dopolnitve Nacionalnega programa izgradnje AC v RS (Ur.l. RS, št. 41/98),
Odlok o letnem planu in vzdrževanju avtocest za leto 2000 in sofinanciranje MO Maribor).
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 3. 2001.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS, d.d.

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)

Ob-45537
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d.
2. Naslov naročnika: Cigaletova 15,
Ljubljana, faks 01/433-04-43.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: redno vzdrževanje na telekomunikacijskem omrežju Telekoma
Slovenije d.d. ter gradnja naročnikov in
centreksa.
4. Kraj dobave: območje Republike Slovenije.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: april 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Sektor
za telekomunikacije, Edbin Skok, org. dela.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 3. 2001.
Telekom Slovenije d.d.

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega
razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Št. 110-1/01
Ob-45529
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, v poslovni
stavbi IMP, Dunajska 7, tel. 01/300-99-59;
faks 01/300-99-37.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: gradnja zahodne obvoznice Maribor, Maribor–most–Erjavčeva
(od P 36 do P 46).
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: marec 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Družba
za državne ceste, d.o.o., Projekt 1, Ulica talcev 24, 2000 Maribor, Danijela Fišer, univ.
dipl. inž. grad., tel. 02/234-32-19.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: predvideni rok izgrad-

Ob-45536
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d.
2. Naslov naročnika: Cigaletova 15,
Ljubljana, faks 01/ 433-04-43.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: tisk knjig telefonskega
imenika Slovenije 2002.
4. Kraj dobave: območje Republike Slovenije.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: april 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Sektor za marketing, Danilo Ofentavšek,
univ. dipl. inž.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 3. 2001.
Telekom Slovenije d.d.

Ob-45538
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d.
2. Naslov naročnika: Cigaletova 15,
Ljubljana, faks 01/433-04-43.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: investicijska izgradnja
in investicijsko vzdrževanje na telekomunikacijskem kabelskem omrežju Telekoma Slovenije d.d.
4. Kraj dobave: območje Republike Slovenije.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: april 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Sektor
za investicije, Tomaž Mihevc, univ. dipl. inž.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
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8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 3. 2001.
Telekom Slovenije d.d.
Št. 35205-2/01
Ob-45588
1. Naročnik: Občina Bled.
2. Naslov naročnika: Cesta Svobode
13, 4260 Bled, tel. 04/57-50-100, faks
04/57-41-243.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilnih
naprav in izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v občini Bled.
4. Kraj dobave: Območje občine Bled.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: maj 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Oddelek za gospodarske javne službe, prostor in
okolje Občine Bled, Romana Starič, dig.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2001.
Občina Bled
Št. 27
Ob-45593
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: paketni usmernik,
vrečni transporter, avtomatska naprava
za usmerjanje standardiziranih pisem in
avtomatska naprava za usmerjanje večjih pošiljk.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: /
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: vodja
projekta NPC Ciril Ocepek.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku
Popravek
Ob-45703
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za bel papir za
laserske printerje Državnega izpitnega cen-
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tra, Podmilščakova 25, 1000 Ljubljana, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 19 z dne
16. 3. 2001, Ob-45091, se 7.(c) točka
“Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo“ popravi tako, da se glasi:
“5.000 SIT, številka žiro računa, kamor je potrebno nakazati znesek:
50100-603-53916“.
Državni izpitni center
Št. 0512/3-308/24-01
Ob-45589
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/432-51-25, faks
01/472-57-91.
3. (a) Vrsta in količina blaga: deli policijskih uniform.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo vsebuje 25 sklopov, kot je razvidno iz
tabele.
Naročnik si pridržuje pravico do spremembe količin za posamezen artikel, glede
na spremembe potreb in razpoložljiva finančna sredstva.
Ponudniki lahko ponudijo vse artikle v celoti (sklopi 1 do 25), ali po posameznih sklopih v celoti.
V primeru, da sklop vsebuje več artiklov,
ponudniki ne morejo ponuditi posameznega artikla iz posameznega sklopa.
4. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve, Vodovodna 93/a, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne ponudbe, le-te pa morajo zadostiti zahtevam iz
razpisne dokumentacije.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datumi so razvidni iz priložene tabele.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za notranje zadeve, Skupne službe, Sekcija za finančne in materialno-tehnične zadeve, Vodovodna 93/a, Ljubljana, pri Darji
Domjanič, dodatne informacije: Bojan Šelih, tel. 01/472-56-22.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen dvig,
in sicer vsak dan od 12. do 14. ure, razen
dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega urada, v kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 6.000 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: 6.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-24-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je po-
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trebno predložiti do 17. 4. 2001, najkasneje
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 17. 4. 2001
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.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v
primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posa-

meznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne
glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 4. 9. 2001.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 30. 4. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustreza merilom: cena, kvaliteta vzorca, finančno
stanje ponudnika in urejenost sistema kakovosti.
Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudba prejme za ceno je 60 točk, za kvaliteto vzorca je 25 točk, za finančno stanje
ponudnika je 10 točk in za urejenost sistema kakovosti je 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo z izbranim ponudnikom
sklenil pogodbo na podlagi sprejetega proračuna ter za to predvidenih proračunskih
sredstev.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 19 z dne
16. 3. 2001, Ob-45196.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 3. 2001.
Ministrstvo za notranje zadeve

Priloga:
Zap. Naziv opreme
št.
sklopa

1
2

3
4

5

6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

Uniforma delovna
Kapa planinska
Srajca letna siva - dolgi rokav
Srajca poletna modra - kratek
rokav
Srajca zimska modra - dolgi
rokav
Bunda modra
Hlače poletne
Hlače zimske
Suknjič delovni
Anorak dežni
Anorak dežni z napisom
POLICIJA
Čevlji nizki moški - poliuretanski
podplat
Čevlji terenski
Čevlji polvisoki moški
Čevlji nizki moški - usnjen
podplat
Hlače dežne
Nogavice poletne
Nogavice zimske
Dokolenke
Pulover poletni
Pulover zimski moder
Čelada za motorista zaprta
z mikrokomb.
Plašč dežni
Kombinezon negorljiv
Majica modra z ovratnikom
Majica siva
Kombinezon motoristični

Količina

Rok
dobave
1. 6. 01

Rok
dobave
2. 7. 01

Rok
dobave
3. 9. 01

2.892
882
1.860

150
150
300

1.112
732
560

1.630

9.118

700

8.418

1.480
1.207
4.961
842
454
1.385

480
150
300
300

280
56
3.612
412
156
56

150

120

1.000

720
1.001
1.000
100
200
1.179

49
30
98

120

4.300
1086
752

130
130
130

1.005
1.424
21.020
10.835
5.619
440
826

130
600
300
150
130
130

80
285
306
961
1.208
70

Rok
dobave
2. 11. 01

4.112
112

58
844
622

900
56
20.280
280
560
310
56

105
1.000
140
10.255
4.909

238

640

80
130

155
56
961
1.208
70

250
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Zap. Naziv opreme
št.
sklopa

18
19
20
21
22
23
24

25

Brezrokavnik odsevni
Vetrovka s podlogo za
prometnika
Jopič vetrni
Kravata modra - regatka
Kravata modra - samovezna
Rokavice zimske - usnjene
Kapa s ščitnikom - modra
Vezeni emblemi in našitki:
Emblem POLICIJA
Emblem PA
Emblem OKC
Emblem KP
Emblem SEP
Emblem UP
Emblem UVZ
Našitek POLICIJA - mali
Našitek POLICIJA - velik
Tkani emblemi in našitki:
Emblem POLICIJA
Emblem KP
Emblem OKC
Emblem PA
Emblem SEP
Emblem UP
Emblem UVZ
Našitek POLICIJA - mali

Količina

Rok
dobave
1. 6. 01

1.100
150
714
7.412
1.920
1.043
946

130

130

11.330
610
640
590
320
8.900
480
2.560
8.760

11.330
610
640
590
320
8.900
480
2.560
8.760

13.180
430
480
250
480
11.410
290
13.180

13.180
430
480
250
480
11.410
290
13.180

Št. 25/B
Ob-45400
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: –
7,500.000 kosov kuvert,
– 565.000 kosov oblazinjenih kuvert,
– 2,300.000 kosov položnic,
– 280.000 kosov vrednostnih pisem,
– 5.000 kosov papirnih valjev,
– 40.000 kosov tipizirane embalaže,
– 50.000 kosov kartonske embalaže,
– 33.000 kosov oddajnih knjig in
– 1,000.000 kosov varnostnih zalepk.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost ponudbe po posameznih postavkah ali več postavk ali vse skupaj.
4. Kraj dobave: Centralno skladišče v
Mariboru in Ljubljani.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek 1. 6.
2001, zaključek 31. 5. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Sektor za nabavo in investicije.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, za razpisno
dokumentacijo - kuverte, št. računa
51800-601-180.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 4. 2001.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.

Št.

Rok
dobave
2. 7. 01

Rok
dobave
3. 9. 01

500

600

56
7.412
1.920
56
816

Rok
dobave
2. 11. 01

150
528

987

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 4. 2001 ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prevzema.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da ni proti ponudniku
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; da mu ni bila v zadnjih
petih letih pred objavo naročila, izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila; da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi v RS; da so čisti
prihodki od prodaje enaki ali večji od petkratne vrednosti ponudbe na katero se prijavlja; da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi; da ni dal zavajajoče podatke,
glede zahtev iz te točke; da je predložen
obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 5. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena po posamezni postavki.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor
Št. 15/01
Ob-45401
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel.02/321-25-66, faks
02/33-11-533).
3. (a) Vrsta in količina blaga: monitorji za nadzor vitalnih funkcij s centralo,
7 kom.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 60 dni po
podpisu kupoprodajne pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno ali po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije. Dodatne informacije se zahtevajo pisno od Skupine za javna naročila.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: najkasneje do
25. 4. 2001, vsak delovni dan od 11. do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT negotovinsko na
žiro račun št. 51800-603-33486, s pripisom za razpisno dokumentacijo-Monitorji za
nadzor vitalnih funkcij s centralo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 25. 4. 2001,
do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila (zgradba oskrbe in
vzdrževanja), Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: dne 26. 4. 2001, ob 13. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, veljavna do 27. 11. 2001.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok je 60 dni od datuma prevzema blaga.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: 1. potrdilo sodišča o
registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni
prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad; 2. potrdilo sodišča, da
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proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, za ponudnika, ki ni vpisan v
register pri sodišču, zadošča potrdilo o tem,
da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga
izda pristojni davčni urad; potrdilo ne sme
biti starejše od 60 dni; 3. potrdilo sodišča,
da proti ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
sodna odločba ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, 4. potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti
zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni urad in carinska uprava;
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni; 5.
odločbo upravne enote oziroma drugega
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila; 6. BON
1 in 2 ali BON 3, ki ga izdaja APP ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance
stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad in
potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne
predložijo obrazca BON 2 ali BON 3); dokumenti ne smejo biti starejše od 30 dni;
6.1. da ima:· število dni blokad žiro računa
v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali · število dni blokad žiro računa v
preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali potrdilo poslovne banke, ki vodi
njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran; 6.2. da ima: čiste prihodek od prodaje, izkazane pod zap. št. 8
obrazca BON-1, enake ali večje od razpisane vrednosti ali čiste prihodke od prodaje,
izakazane po zap. št. 11 obrazca BON-3,
enake ali večje od razpisane vrednosti ali
prihodke od prodaje, izkazane pod zap. št.
13 obrazca podatki iz bilance uspeha, enake ali večje od razpisane vrednosti; 7. da
ponudnik ni dal zavajajočih podatkov; 8. da
zagotavlja vse zahtevane vrste blaga in storitev iz celotnega razpisa; 9. da nudi 60
dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga; 10. da je ponudnik doslej že dobavil
vsaj dvajset monitorjev za nadzor vitalnih
funkcij s centralo istega proizvajalca enake
kakovosti, kot jih ponuja na tem javnem razpisu; 11. da bo dostava fco Splošna bolnišnica Maribor-razloženo in montirano na oddelek; 12. da zagotavlja dobavni rok blaga
iz področja javnega razpisa 60 dni po podpisu kupoprodajne pogodbe; 13. da ima s
strani proizvajalca pooblaščen in usposobljen servis za dobavljeno opremo; 14. da bo
v primeru izpada opreme zaradi okvare zagotovil funkcionalno nadomestilo; 15.da bo
takoj po izdobavi usposobil pooblaščeno
osebo SBM za diagnosticiranje in odpravo
napak ter izvajanje rednih servisnih procedur na dobavljeni opremi; 16. da zagotavlja
dobavo rezervnih delov ter potrošnega materiala še najmanj deset let po izteku garancijske dobe; 17. da zagotavlja odzivni čas
servisa 8 ur ter maksimalen čas za dobavo
rezervnih delov in odpravo napak v 48 urah;
18. da zagotavlja šolanje naročnikovega
strokovnega osebja; 19. da ima CE certifikat s katerim izkazuje varnost, kakovost in
uporabnost ponujenega blaga v skladu s
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smernicami 93/42/EEC; 20. da nudi 12
mesečno garancijo za dobavljeno blago,
21. da ima garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT, veljavno do 27. 11.
2001; 22. da ima izjavo banke, da bo ponudnik dobil bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo naročnik
ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe zahteval; 23. da ima izjavo banke, da bo ponudnik dobil bančno garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 10%
pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če
jo bo naročnik ob sklenitvi kupoprodajne
pogodbe zahteval.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba velja do dne
27. 10. 2001, predviden datum odločitve
je dne 18. 5. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna vrednost ponudbe.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: razpis je ponovljen.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: dne 14. 3. 2001.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 14/01
Ob-45402
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, (tel.02/321-25-66, faks
02/33-11-533).
3. (a) Vrsta in količina blaga: tunelski
tračni pomivalni stroj (bolniška izvedba),
1 kom.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: .
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 60 dni po
podpisu kupoprodajne pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna
bolnišnica Maribor, Skupina za javna
naročila, Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig
razpisne dokumentacije: osebno ali po pošti
po predhodni predložitvi potrdila o plačilu
razpisne
dokumentacije.
Dodatne
informacije se lahko zahtevajo pisno od
Skupine za javna naročila.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: najkasneje do
25. 4. 2001, vsak delovni dan od 11. do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št. 51800-603-33486, s
pripisom za razpisno dokumentacijo-Tunelski
tračni pomivalni stroj (bolniška izvedba) .
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do dne 25. 4.
2001, do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila (zgradba oskrbe

in vzdrževanja), Ljubljanska 5, 2000
Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: dne 26. 4. 2001, ob 11. uri v 16.
etaži Kirurške stolpnice SBM-Mala
konferenčna predavalnica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni
rok je 60 dni od datuma prevzema blaga.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: 1. potrdilo sodišča o
registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni
prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda
pristojni davčni urad; 2. potrdilo sodišča,
da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije, za ponudnika, ki ni
vpisan v register pri sodišču, zadošča
potrdilo o tem, da ni prenehal opravljati
dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad;
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni; 3.
potrdilo sodišča, da proti ponudniku v
zadnjih petih letih pred objavo naročila ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba ali
upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, 4. potrdilo, da je
poravnal davke, prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti zapadle do
dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni
davčni urad in carinska uprava; potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni; 5. odločbo
upravne enote oziroma drugega pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila; 6. BON 1 in 2 ali
BON 3, ki ga izdaja APP ali podatke iz
bilance uspeha in podatke iz bilance stanja,
ki jih potrdi pristojni davčni urad in potrdilo
poslovne banke, ki vodi ponudnikov žiro
račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo
obrazca BON 2 ali BON 3); dokumenti ne
smejo biti starejše od 30 dni; 6.1. da ima:
število dni blokad žiro računa v preteklih 6
mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 enako
0 ali število dni blokad žiro računa v preteklih
6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3 enako
0 ali · potrdilo poslovne banke, ki vodi
njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran; 6.2. da ima: · čiste
prihodek od prodaje, izkazane pod zap. št.
8 obrazca BON-1, enake ali večje od
razpisane vrednosti ali čiste prihodke od
prodaje, izkazane po zap. št. 11 obrazca
BON-3, enake ali večje od razpisane
vrednosti ali · prihodke od prodaje, izkazane
pod zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance
uspeha, enake ali večje od razpisane
vrednosti; 7. da ponudnik ni dal zavajajočih
podatkov; 8. da zagotavlja vse zahtevane
vrste blaga in storitev iz celotnega razpisa;
9. da nudi 60 dnevni plačilni rok od datuma
prevzema blaga; 10. da je ponudnik doslej
že dobavil in montiral vsaj en tunelski tračni
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pomivalni stroj. Obvezno priložite potrjeno
referenco s strani investitorja; 11. da bo
dostava
fco
Splošna
bolnišnica
Maribor-razloženo in montirano v razdelilno
kuhinjo Splošne bolnišnice Maribor; 12. da
zagotavlja dobavo “nove“ opreme v 60 dneh
po podpisu kupoprodajne pogodbe
(vključno z montažo); 13. da zagotavlja
zagon “nove“ opreme v roku 20 ur po
prekinitvi obratovanja obstoječe opreme;
14. da zagotavlja s strani proizvajalca
opreme pooblaščen in usposobljen servis
za dobavljeno opremo; 15. da ima ustrezne
certifikate s katerimi izkazuje kakovost
ponujenega blaga; 16. da zagotavlja dobavo
rezerevnih delov ter potrošnega materiala
še najmanj deset let po izteku garancijske
dobe; 17. da zagotavlja odzivni čas servisa
4 ure ter maksimalen čas za dobavo
rezervnih delov in odpravo napak v 24 urah;
18. da zagotavlja šolanje naročnikovega
strokovnega osebja; 19. da nudi 12
mesečno garancijo za dobavljeno opremo
in opravljene storitve.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do dne 27. 10. 2001, predviden datum
odločitve je dne 18. 5. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: 1.
cena, 2. tekoči oziroma obratovalni stroški
(poraba el.energije, pare in vode; na uro in
na šaržo).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: razpis je ponovljen.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: dne 14.3. 2001.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 26
Ob-45432
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
– 240 kosov čitalcev črtne kode,
– 220 kosov tiskalnikov črtne kode.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost ponudbe po posameznih postavkah ali več postavk ali vse skupaj.
4. Kraj dobave: Centralno skladišče v
Mariboru in Ljubljani.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek 1. 6.
2001, zaključek 31. 5. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Sektor za nabavo in investicije.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, za razpisno dokumentacijo – kuverte, št. računa
51800-601-180.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 4. 2001.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.

Št.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 4. 2001 ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prevzema.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: da ni proti ponudniku uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe; da
mu ni bila v zadnjih petih letih pred objavo naročila, izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila; da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi v RS; da
so čisti prihodki od prodaje enaki ali večji od
petkratne vrednosti ponudbe na katero se prijavlja; da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi; da ni dal zavajajoče podatke,
glede zahtev iz te točke; da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 5. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
40%, ocena testiranja 50%, vzdrževanje
opreme 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 01
Ob-45444
1. Naročnik: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, IMT Ljubljana.
2. Naslov naročnika: IMT Ljubljana, Lepi pot 11, 1001 Ljubljana, PP 431, faks
01/47-01-939, tel. 01/47-01-900.
3. (a) Vrsta in količina blaga: tlačna tehtnica – batni kalibrator tlaka.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: IMT Ljubljana, Laboratorij za metrologijo tlaka.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: avgust 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v tajništvu IMT, Lepi pot
11, Sonja Jalševac,.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 27. 3. 2001,
vsak delovni dan med 8. in 10. uro .
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (5.000 SIT +
DDV 950 SIT), virmansko nakazilo z oznako javnega razpisa na žiro račun št.
50101-630-50316.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 4. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, Lepi pot 11, 1000
Ljubljana, soba 121, tajništvo IMT.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
pri naročniku, 25. 4. 2001 ob 10. uri, Lepi
pot 11, 1000 Ljubljana, sejna soba IMT.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): podpis pogodbe.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni po oddaji, predvideni datum
odločitve 26. 4. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: mag. Janez Šetina, tel.
01/47-01-976.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 3. 2001.
Inštitut za kovinske materiale
in tehnologije
Ob-45445
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje Hrastnik,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.
3. (a) Vrsta in količina blaga: viličar.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklopi niso predvideni.
4. Kraj dobave: Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 30 dni od
podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Rudnik Trbovlje Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, Oddelek za investicije (Marjana Žagar ali Majda Turnšek).
Vse dodatne informacije je možno dobiti
pri Klenovšek Srečku na tel. 03/56-26-144,
int. 268.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 20. 4. 2001.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija v vrednosti
5.000 SIT + DDV je na razpolago pri kontaktni osebi, plača se ob dvigu na blagajni
RTH, predstavnik ponudnika mora imeti s
seboj vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 23. 4. 2001 do 8.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Trbovlje Hrastnik,
d.o.o., Oddelek za investicije (Marjana Žagar ali Majda Turnšek), Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 4. 2001 ob 12. uri, na RTH, d.o.o., Trbovlje – na oddelku za investicije.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni opredeljeno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 23. 6. 2001. Odločitev bo sprejeta najkasneje do 23. 5. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena do 50 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– rok plačila do 10 točk,
– fiksnost cen do 10 točk,
– zagotavljanje rezervnih delov do 10
točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2001.
Rudnik Trbovlje Hrastnik, d.o.o.
Št. 1
Ob-45446
1. Naročnik: Pohorje, p.o.
2. Naslov naročnika: Slovenska vas 14,
8233
Mirna,
tel.
07/30-47-008,
07/30-47-180, faks 07/30-47-114.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
A) dobava, postavitev in zagon 1 kom.
stroja za peskanje toplotno obdelanih
odkovkov,
B) dobava, postavitev in zagon 1 kom.
tračne žage za razrez Al palic.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko ponudi stroj ločeno pod A ali
B ali kot celoto.
4. Kraj dobave: Mirna.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: /
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: Pohorje, p.o.,
Slovenska vas 14, 8233 Mirna, kontaktni
osebi Franc Podržaj in Milan Šušterčič, faks
07/30-47-114.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 24. 4. 2001
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 4. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pohorje, p.o., Slovenska vas
14, 8233 Mirna, vložišče – Silva Kolenc.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 4. 2001 ob 12. uri, v sejni sobi na naslovu naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ponudbene
cene.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 25. 7. 2001, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 29. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
A) za stroj za peskanje toplotno obdelanih odkovkov: cena, reference, plačilni pogoji, rok dobave,
B) za tračno žago za razrez Al palic: cena, stopnja površinske hrapavosti reza, širina reza, reference, plačilni pogoji, rok dobave.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Franc Podržaj, Milan Šušterčič.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 113 z dne
8. 12. 2000.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2001.
Pohorje, p.o., Mirna
Št. 170/2001
Ob-45447
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 2 kompleta prenosnih zvez za TV prenose s
terena.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 130 dni od
podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: RTV Slo-

venija, Kolodvorska 2, Ljubljana, pri Tereziji Valentinčič, tel. 01/475-27-12, faks
01/475-27-10.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 27. 3. 2001
do dneva predložitve ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT na račun RTV
Slovenija, pri Agenciji za plačilni promet, št.
računa 50101-603-45036, sklic na št.
00-51-634-566 in z navedbo davčne številke in sedeža podjetja; za ponudnike iz tujine pa pri Novi LB, d.d., Ljubljana, št. računa 900-7100-25946/2, z oznako predmeta plačila (št. razpisa).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 4. 2001 do 14. ure,
v vložišče RTV Slovenija.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RTV Slovenija, vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe morajo
biti v zaprtih kuvertah, označene z napisom:
“Ne odpiraj – za razpis – ponudba za razpis
št. RTV/170/2001 – prenosne zveze za TV
prenose s terena”. Na kuverti mora biti napisan polni naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 4. 2001 ob 10. uri, v veliki sejni sobi JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
podpisa pogodbe, in sicer v višini 500.000
SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): podpis pogodbe.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do podpisa pogodbe.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ekonomska cena 45%,
– plačilni pogoji 5%,
– tehnična ustreznost 15%,
– kompatibilnost 25%,
– garancijski rok 5%,
– servisiranje opreme in dobavljivost rezervnih delov 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– za tehnični del pri Jožetu Bergantu,
faks 01/475-27-10,
– za komercialni del pri Brigiti Majdič,
faks 01/475-21-86.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 134 z dne
6. 10. 2000.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 3. 2001.
JZ RTV Slovenija
Št. 167/2001
Ob-45448
1. Naročnik: JZ Radiotelevizija Slovenija.
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2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup plazma monitorjev – 4 kosi.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop – plazma monitor 42“ – 3 kosi,
2. sklop – plazma monitorj 50“ – 1 kos.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek maja 2001 – zaključek junija 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: JZ RTV Slovenija, tehnični trakt, soba 3Z16, pri Mateji Duša, tel. 475-37-42, faks 475-37-40.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 27. 3. 2001
dalje, med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT, po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu in na podlagi
dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na račun pri APP Ljubljana, na račun
št. 50101-603-45036, sklic na številko
00-51-634-566, z oznako predmeta plačila
(oznako razpisa) in z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
Dodatne informacije so na razpolago samo v pisni obliki na faks 475-21-86.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: vključno do 18. 4.
2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napisom: “Ne odpiraj – za razpis – ponudba
za razpis št. 167/2001 – plazma monitor”.
Na kuverti mora biti napisan polni naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 4. 2001 ob 11. uri, v mali sejni sobi
52/V – 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
podpisa pogodbe, in sicer v vrednosti
200.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): podpis pravnega akta o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do podpisa pogodbe; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je
25. 4. 2001.

Št.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena in
plačilni pogoji 50%, tehnična ustreznost 45%
(subjektivna ocena strokovne komisije 10%,
tehnični parametri nad zahtevanimi 35%), garancija nad 12 mesecev 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega ali večjega obsega od
razpisanih, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb. V tem primeru izbrani ponudnik ni upravičen do odškodnine iz tega naslova. Naročnik si pridržuje pravico do razveljavitve razpisa oziroma da ne izbere nobenega ponudnika.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 3. 2001.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-45449
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
2. Naslov naročnika: Smetanova 17,
2000 Maribor, faks 02/252-77-74, elektronski naslov: fkkt@uni-mb.si, tel.
02/22-94-401.
3. (a) Vrsta in količina blaga: reakcijski
kalorimeter, kontroler, 2 L stekleni reaktor, steklena reaktorska glava, pH elektroda, precizna tehtnica, set za doziranje, kabel tehtnica, črpalka, programska
oprema, računalnik in tiskalnik.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik se lahko poteguje le za naročilo v celoti.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 2 meseca po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v dekanatu Fakultete
za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova 17, vsak delovni dan od 7. do 15. ure,
kontaktna oseba je dr. Majda Krajnc (tel.
22-94-452).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 20. 4. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 4. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: UM, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova 17, 2000
Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 4. 2001 ob 12. uri, na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova 17,
Maribor (v dekanatu).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
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je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 5. 2001, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 11. 5. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
11. in 13. uro, pri dr. Majdi Krajnc (tel.
22-94-452).
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 3. 2001.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo
Ob-45450
1. Naročnik: Vrtec Ribnica, Ribnica, Majnikova 3.
2. Naslov naročnika: 1310 Ribnica,
Majnikova 3, 01/836-10-92, faks
01/836-13-92.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih skupinah živil:
I. sadje, zelenjava – sadni sokovi,
II. mleko in mlečni izdelki,
III. kruh, pekovsko pecivo,
IV. mlevski izdelki, testenine, zamrznjene
testenine, žita, sladice, piškoti,
V. sveže meso, mesni izdelki,
VI. konzervirano sadje, zelenjava in polproizvodi,
VII. ribe sveže, zamrznjene, konzervirane,
VIII. jajca,
IX. splošno prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Vrtec Ribnica, Ribnica,
Majnikova 3.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne
bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek takoj po podpisu pogodbe, trajanje dve leti od
podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo prejmete v tajništvu vrtca, vsak delovnik od 9. do 11. ure. Dodatne informacije: Darja Šilc.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 24. 4. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 9.000 SIT (19% DDV je vključen v ceno), znesek ponudniki nakažejo na žiro račun št. 51310-603-18220.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 4. 2001 do 9. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vrtec Ribnica, Ribnica, Majnikova 3.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 4. 2001 ob 10. uri, v Vrtcu Ribnica, Majnikova 3.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje
računov, ostali pogoji so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeni so v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: po poteku roka za oddajo ponudbe ponudniki ne smejo več
umakniti ali spremeniti ponudbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kvaliteta izdelkov, posebne ugodnosti ponudnika in plačilni roki. Kriteriji so opredeljeni
v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 3. 2001.
Vrtec Ribnica
Ob-45451
1. Naročniki:
– OŠ Bakovci,
– OŠ Beltinci,
– OŠ Cankova,
– OŠ G. Petrovci,
– OŠ Grad,
– OŠ Puconci,
– OŠ Sveti Jurij,
– OŠ Tišina,
– OŠ I M. Sobota,
– OŠ II M. Sobota,
– OŠ III M. Sobota.
2. Naslovi naročnikov:
– OŠ Bakovci, Poljska 2, 9000 Murska Sobota, tel. 02/543-90-30, faks
02/543-90-35,
– OŠ Beltinci, Panonska 35b, 9231
Beltinci, tel. 02/541-31-00, faks
02/541-31-12,
– OŠ Cankova, Cankova 27, 9261 Cankova, tel. 02/540-91-40, faks 02/540-14-50,
– OŠ G. Petrovci, G. Petrovci 2, 9203
G. Petrovci, tel. 02/556-90-20, faks
02/556-11-75,
– OŠ Grad, Grad 172 E, 9264 Grad, tel.
02/553-10-05, faks 02/553-10-05,
– OŠ Puconci, Puconci 178, 9201 Puconci,
tel.
02/545-10-32,
faks
02/545-10-32,
– OŠ Sveti Jurij, Sveti Jurij 13, 9263
Rogašovci, tel. 02/557-10-05, faks
02/558-84-80,
– OŠ Tišina, Tišina 4b, 9251 Tišina, tel.
02/539-16-10, faks 02/539-16-11,
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– OŠ I M. Sobota, Štefana Kovača 32,
9000 Murska Sobota, tel. 02/521-13-42,
faks 02/537-14-64,
– OŠ II M. Sobota, Cankarjeva 91, 9000
Murska Sobota, tel. 02/532-10-43, faks
02/532-10-43,
– OŠ III M. Sobota, Trstenjakova 73,
9000 Murska Sobota, tel. 02/521-15-92,
faks 02/521-15-92.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil:
1. kruh, pekovski in mlevski izdelki,
2. mleko, mlečni izdelki,
3. meso, mesni izdelki,
4. jajca,
5. sadje,
6. zelenjava,
7. ostali prehrambeni izdelki.
Podrobnejša opredelitev v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: za
vse naročnike ali posamezne naročnike in
za več sklopov ali posamezne sklope oziroma podsklope ali artikle znotraj sklopov.
4. Kraj dobave: Bakovci, Dokležovje,
Beltinci, Melinci, Cankova, G. Petrovci,
Grad, Puconci, Bodonci, Mačkovci, Sveti
Jurij, Serdica, Pertoča, Tišina, Gederovci,
Murska Sobota, Krog.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 6. 2001 do
31. 5. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Skupnost
osnovnošolskih vzgojno-izobraževalnih zavodov Murska Sobota, Trstenjakova 73, 9000
Murska Sobota, direktorica Anica Sapač, tel.
02/527-11-01.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do konca razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (vključno z
DDV), na žiro račun Skupnosti zavodov Murska Sobota, št. 51900-603-31983.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 25. 4. 2001 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Skupnost osnovnošolskih vzgojno-izobraževalnih zavodov Murska Sobota,
Trstenjakova 73, 9000 Murska Sobota.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 4. 2001 ob 12.30, v prostorih Skupnosti osnovnošolskih vzgojno-izobraževalnih
zavodov Murska Sobota, Trstenjakova 73,
9000 Murska Sobota.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: določila v predpisih.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določeni v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2001, predvideni datum odločitve 11. 5. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2001.
OŠ Bakovci,
OŠ Beltinci,
OŠ Cankova,
OŠ G. Petrovci,
OŠ Grad,
OŠ Puconci,
OŠ Sveti Jurij,
OŠ Tišina,
OŠ I M. Sobota,
OŠ II M. Sobota,
OŠ III M. Sobota
Št.

Ob-45458
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 14 kosov
efektne luči s priborom.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– 10 kosov Projekcijske “moving head”
efektne luči z močjo od 575 W naprej s priborom,
– 4 kosi Projekcijske “moving head”
efektne luči z močjo 1200 W s priborom.
4. Kraj dobave: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
sprejemljive so tudi variantne ponudbe.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: /
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana, pri Mateji Duša, tel. 01/475-35-42, faks 01/475-37-40.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 27. 3. 2001
do dneva predložitve ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT na račun RTV
Slovenija, pri Agenciji za plačilni promet, št.
ŽR 50101-603-45036, sklic na št.
00-51-634-566 in z navedbo davčne številke in sedeža podjetja; za ponudnike iz tujine pa pri Nova LB, d.d., Ljubljana, št. računa 900-7100-25946/2, z oznako predmeta plačila (št. razpisa).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 4. 2001 do 14. ure
v vložišče RTV Slovenija.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RTV Slovenija, vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe morajo
biti v zaprtih kuvertah, označene z napisom
“Ne odpiraj – za razpis – ponudba za razpis
št. RTV/168/2001 – Efektne luči s priborom”. Na kuverti mora biti napisan polni naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 4. 2001 ob 10. uri v veliki sejni sobi JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
podpisa pogodbe, in sicer v višini 5% od razpisne vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): podpis pogodbe.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do podpisa pogodbe.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ekonomska cena 60%,
– plačilni pogoji 10%,
– tehnična ustreznost 30%:
– tehnična ustreznost: sklop I: (moč 5%,
kot sevanja 5%, grafične zmožnosti 10%,
PAN/TILT 5%, barve 5%),
– tehnična ustreznost: sklop II: (“zoom”
območje 10%, grafične zmožnosti 10%,
PAN/TILT območje 5%, izvedba balasta 5%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– za tehnični del pri Dejanu Grumu, faks
01/475-36-84,
– za komercialni del pri Brigiti Majdič,
faks 01/475-21-86.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 3. 2001.
JZ RTV Slovenija
Št. 41405/00028/2001
Ob-45460
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 22-010, faks
22-01-293.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
kombiniranega avtomobila za prevoz
oseb in opreme za potrebe KPC – Narodni dom, Ul. kneza Koclja 9, Maribor
(ocenjena vrednost 5,100.000 SIT).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja ja predvidena v enem sklopu.
4. Kraj dobave: KPC – Narodni dom, Ul.
kneza Koclja 9, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 20 dni od
dneva veljavnosti pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, kontaktna oseba Polona Erker, tel.
02/22-01-316.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za odda-

Št.

jo ponudb (razen v sobotah, nedeljah in
praznikih).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije vplača znesek na ŽR
št. 51800-630-25505 v višini 5.000 SIT z
namenom nakazila “Pristojbina za javni razpis – avtomobil”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 4. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, soba 342/III.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 4. 2001, ob 12.30, kletna sejna soba
Mestne občine Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 5. 2001, 30. 4.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena in reference (podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 3. 2001.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Ob-45514
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Naslov naročnika: Oblakova 5, Celje, 3000 Celje, tel. 03/544-11-33, telefaks 03/548-17-71.
(a) Vrsta in količina blaga: dobava in
montaža opreme za oddelek za ortopedijo in športne poškodbe, ocenjena vrednost 50.000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja javnega naročila po sklopih ni možna.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5, Celje, oddelek za ortopedijo in športne poškodbe.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: 45 dni po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Služba za investicije, preskrbo in vzdrževanje, tajništvo, doku-
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mentacijo izdaja Damjana Karner Sevčnikar, kontaktna oseba Damjana Medved Arbeiter.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
20. 4. 2001 vsak delavnik med 8. in 11.
uro, po enodnevni predhodni najavi na tel.
03/544-11-33, int. 24 00 in predložitvi dokazila o plačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT na žiro račun
Splošna
bolnišnica
Celje
št.
50700-603-31871, sklic na davčno številko ponudnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 25. 4. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5, Celje, Služba za investicije, preskrbo in vzdrževanje, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 4. 2001 ob 10. uri v kirurški
sejni sobi v kletnih prostorih Splošne bolnišnice Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 3% ocenjene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: 40%
od pogodbene cene predplačilo ob sklenitvi pogodbe, 30% pogodbene cene 15 dni
po primopredaji, 30% pogodbene cene 60
dni po primopredaji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
47. člen): predložitev pogodbe o skupnem
nastopanju.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN: po
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 7. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 11. 5. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: možen je ogled objekta po predhodnem dogovoru v skladu z razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 3. 2001.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 231
Ob-45523
1. Naročnik: Vrtec Domžale.
2. Naslov naročnika: Savska c. 3, Domžale.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava ekstra lahkega kurilnega olja,
47.000 litrov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: fco naročnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
sprejemljiva.
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zavod za tehnično
izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana, tel.
01/24-16-200, faks 01/24-16-213, Rovšek
Miro 01/24-16-215.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (DDV je vključen), na ŽR ZTI, št. 50101-603-50267,
sklic na št. 50015-231.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 4. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 4. 2001 ob 10. uri v prostorih
Skupnosti osnovnih šol, Ljubljanska c. 89,
Domžale.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: /
15. Merila za ocenitev ponudb: najugodnejši ponudnik.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 3. 2001.
Vrtec Domžale
Št. 1/2001
Ob-45535
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica
15, 1518 Ljubljana, faks 01/23-21-266.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. sklop
– dobava in namestitev osebnih računalnikov pri uporabniku – 50 kosov,
– dobava in namestitev lokalnih
strežnikov – 8 kosov;
2 .sklop
– dobava in namestitev mrežnih laserskih tiskalnikov – 60 kosov,
– dobava in namestitev nemrežnih laserskih tiskalnikov – 10 kosov,
– dobava in namestitev večnamenskih barvnih laserskih tiskalnikov (printer + scanner) – 3 kose.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
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ponudnik lahko da ponudbo za celotno naročilo ali samo za enega od sklopov iz 3. (a)
točke.
4. Kraj dobave: Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave:
Datum dobave, če je predvideno: 25. 5.
2001.
Predvideni datum zaključka dobave:
25. 5. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana,
vložišče, Zdene Kopitar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacija je
na voljo po predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo od dneva
objave do 17. 4. 2001, vsak delovni dan
od 10. do 12. ure, v vložišču.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 1.000 SIT, z virmanom ali s položnico na žiro račun ZPIZ
Slovenije, Služba Zavoda, številka:
50100-603-404903.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 17. 4. 2001
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana, vložišče.
Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo
je potrebno predložiti v zaprti ovojnici z napisom ‘’Ne odpiraj! – Ponudba’’ in številko
objave tega javnega razpisa z navedbo predmeta naročila oziroma sklopa. Na hrbtni strani mora biti označen naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 4. 2001 ob 10. uri na Zavodu za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, v
mali sejni sobi v VIII. nadstropju.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb se morajo izkazati s pisnim pooblastilom.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki, morajo naročniku predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
vrednosti javnega razpisa ali dela javnega
razpisa.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
izstavitve računa, izstavljenega po dobavi
materiala.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih:
– da ima izjavo banke, da bo dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

– da ima izjavo banke, da bo dobil bančno garancijo za odpravo napak,
– da posreduje izjavo, da predložene fotokopije dokumentov ustrezajo originalom.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 14. 5. 2001. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 20. 4. 2001.
15. Merila za ocenjevanje ponudb:
ekonomsko najugodnejša ponudba je ponudba, ki ustreza naslednjim merilom:
– komercialni pogoji – maks št. točk 60,
teža merila 70%,
– cena (40 točk),
– garancijski pogoji (10 točk),
– dobavni rok (10 točk).
– Zagotavljanje servisa – maks št. točk
30, teža merila 30%
– odzivni čas in čas popravila (10 točk),
– vzdrževanje na lokaciji stranke – regijska pokritost (10 točk),
– standard kakovosti za področje vzdržev. opreme ISO 9001 (10 točk).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo morebitne dodatne informacije na podlagi pismenih zahtevkov, ki jih posredujejo po telefaksu
01/23-21-266.
Odgovore bomo ponudnikom posredovali pisno v roku 48 ur.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ne.
Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje
Slovenije
Št. 232
Ob-45540
1. Naročnik: Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate.
2. Naslov naročnika: Hrastovec v Slovenskih Goricah 22, 2230 Lenart.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava čistilnih, pralnih in dezinfekcijskih sredstev v okvirni vrednosti 16
mio SIT ter papirne konfekcije v vrednosti 2 mio SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko odda ponudbo za oba sklopa skupaj ali za posamezni sklop, vendar
mora ponuditi vse artikle v sklopu.
4. Kraj dobave: Zavod za duševno in
živčno bolne Hrastovec – Trate, Hrastovec
v Slov. Goricah 22, Lenart.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantna ponudba ni sprejemljiva.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana,
tel.
01/241-62-00,
faks
01/241-62-13, kontaktna oseba je Rovšek
Miro, 01/241-62-15.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV je vključen), na ŽR ZTI št.: 50101-603-50267,
sklic na št.: 50015-232.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 4. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 5. 2001 ob 10. uri, v Zavodu Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, Lenart.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: /
15. Merila za ocenitev ponudb: cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2001.
Zavod za duševno in živčno bolne
Hrastovec-Trate
Št. 45/778/2001
Ob-45545
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, faks 01/474-24-42, tel.
01/474-30-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
obešalnega materiala in kompozitnih
izolatorjev za DV 110 kV DV HE Ožbalt –
HE Fala.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklop za dobavo obešalnega materiala in
sklop za dobavo kompozitnih izolatorjev,
možnost dobave obeh sklopov.
4. Kraj dobave: RTP Pekre (Maribor) za
DV 110 kV DV HE Ožbalt – HE Fala+.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 30 dni od
dneva podpisa pogodbe – predvidoma do
19. 6. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu sektorja
za Prenos električne energije, drugo nadstropje, Andreja Mihevc, dodatne informacije Haliu Kifle.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (5.000 SIT +
DDV 950 SIT), virmansko nakazilo z oznako
naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093.

Št.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 4. 2001 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, vložišče, prevzemnica Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, 26. 4. 2001 ob 10. uri, v dvorani D, IV.
nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% skupne ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo po posameznih dobavah.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. členu ZJN in navedenih v razpisni dokumentaciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe) predložiti naslednje dokumente, ki so
pogoj za sodelovanje:
– potrdilo Ministrstva za finance, pristojenga davčnega urada, da je ponudnik zavezanec za DDV,
– 1 referenca ponudnika pri dobavi identične opreme v zadnjih petih letih – ponudnik naj navede številko pogodbe, datum
podpisa pogodbe in pogodbenega partnerja. Če je pogodbeni partner ELES, naj navede pogodbenega predstavnika s strani
ELES-a, če je pogodbeni partner izven
ELES-a, naj naročnik pisno potrdi uspešnost
izvedbe posla,
– v primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete v obliki poslovnega sodelovanja s
proizvajalcem opreme, mora ponudnik predložiti pogodbo o skupnem nastopanju.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 45 dni od datuma, predvidenega za
dostavo ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 5. 5. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: za dobavo obešalnega materiala: skupna ponudbena cena 70%, pozitivne reference proizvajalca za tovrstno opremo na objektih 110
kV 10%, kompatibilnost obešalnega materiala z obstoječimi obešalnimi materiali 7%,
rok dobave opreme 5%, dokazilo o preizkusu obešalnega materiala 5%, plačilni pogoji 3%; za dobavo kompozitnih izolatorjev: skupna ponudbena cena 70%, pozitivne reference proizvajalca za ECR steklena
vlakna na objektih 110 kV 10%, dokazilo o
preizkusu kompozitnih izolatorjev s pripadajočo armaturo 7%, rok dobave opreme
5%, tehnična prednost kompozitnih izola-
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torjev z ECR steklenimi vlakni 5%, plačilni
pogoji 3%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 29/2001
Ob-45554
1. Naročnik: Osnovna šola Antona Žnideršiča, Rozmanova 25b, 6250 Ilirska
Bistrica.
2. Naslov naročnika: Rozmanova 25b,
6250 Ilirska Bistrica, tel. tajništvo
05/714-15-41, fask 05/714-10-72.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava extra lahkega kurilnega olja
EL ca. 55.000 l letno.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Antona
Žnideršiča, Rozmanova 25b, 6250 Ilirska
Bistrica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1.5. 2001 do
30. 6. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Antona Žnideršiča, Rozmanova 25b, 6250
Ilirska Bistrica, v tajništvu šole, za informacije pa se potencialni ponudniki obrnejo na
ravnateljico šole Karmen Šepec, tel.
05/714-52-21.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 13. 4. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun šole št. 52210-603-31002.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 4. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Antona Žnideršiča, Rozmanova 25b, 6250 Ilirska Bistrica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 4. 2001 ob 10. uri v prostorih Osnovne
šole Antona Žnideršiča, Rozmanova 25b,
6250 Ilirska Bistrica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje
računov.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba ali
samostojni podjetnik), ki izpolnjuje naslednje pogoje:
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1. je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži izpis
iz sodnega registra za pravne osebe oziroma
obrtno dovoljenje za samostojne podjetnike,
2. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki),
3. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali druga pravnomočna sodba ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni podjetniki),
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS),
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila – ponudnik priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje določene dejavnosti,
6. da je finančno in poslovno sposoben
– ponudnik pravna oseba priloži BON 1 in
BON 2 oziroma BON 3 ali v primeru, da ima
odprt račun pri poslovni banki mnenje oziroma izkaze o poslovanju, ki ne sme biti starejši od 30 dni pred zaključkom razpisnega
roka; samostojni podjetnik priloži davčno napoved z bilanco stanja in bilanco uspeha za
preteklo leto,
7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni razpisni obrazec,
8. da je navedel točne podatke glede obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa in
podpiše krovno izjavo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 4. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 10 točk,
– plačilni rok – 4 točke,
– brezplačen prevoz – 1 točka,
– odzivni čas – 1 točka,
– celovitost opisa in skladnost vsebine
ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 3. 2001.
Osnovna šola Antona Žnideršiča
Ilirska Bistrica
Št. 10930047/01/P
Ob-45560
1. Naročnik: Vlada Republike Slovenije,
Servis za protokolarne storitve.
2. Naslov naročnika: Predoslje 39,
4000 Kranj, telefon 04/260-15-01, faks
04/202-15-51.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sklopi po
katerih se bo dobavljalo blago z orientacijsko vrednostjo:
– Sklop 3: izdelki in polizdelki iz jekla
in barvnih kovin 2,982.686,28 SIT,
– Sklop 4: okovje pohištveno in stavbeno 1,279.747,94 SIT,
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– Sklop 5: pohištvo stavbeno in lestve
690.958,26 SIT,
– Sklop 7: orodja na električni pogon
prenosna 1,262.820 SIT,
– Sklop 8: stroji na motorni pogon
za gozdarska in vrtnarska dela
1,361.881,76 SIT,
– Sklop 9: orodja ročna ključavničarska, avtomehaničarska, mizarska, kmetijska, vrtnarska, zidarska 1,780.051,58 SIT,
– Sklop 10: kolesa, ležaji, jermeni klinasti 446.155,09 SIT,
– Sklop 11: gradbeni material, keramika, parket 2,900.972,68 SIT,
– Sklop 13: barve, laki in kemikalije
3,218.453,54 SIT,
– Sklop 14: plošče lesene 2,730.713,25
SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sprejemljiva je ponudba za en sklop, ali za
vse sklope skupaj:
– Sklop 3: izdelki in polizdelki iz jekla in
barvnih kovin,
– Sklop 4: okovje pohištveno in stavbeno,
– Sklop 5: pohištvo stavbeno in lestve,
– Sklop 7: orodja na električni pogon prenosna,
– Sklop 8: stroji na motorni pogon za
gozdarska in vrtnarska dela,
– Sklop 9: orodja ročna ključavničarska,
avtomehaničarska, mizarska, kmetijska, vrtnarska, zidarska,
– Sklop 10: kolesa, ležaji, jermeni klinasti,
– Sklop 11: gradbeni material, keramika,
parket,
– Sklop 13: barve, laki in kemikalije,
– Sklop 14: plošče lesene.
4. Kraj dobave: Servis za protokolarne
storitve, Predoslje 39, 4000 Kranj .
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1. 2001
do 31. 12. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Vlada Republike Slovenije, Servis za protokolarne storitve,
Predoslje 39, 4000 Kranj, kontaktna oseba
Jamšek Franc.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
(od ponedeljka do petka) od dneva objave
do10. 4. 2001, med 8.30 in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za plačilo razpisne
dokumentacije je 2.000 SIT, z nakazilom na
žiro račun 51500-637-53797 (“Za javni razpis tehnično blago”).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 4. 2001 do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vlada Republike Slovenije, Servis za protokolarne storitve, Predoslje 39,
4000 Kranj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 4. 2001, ob 9. uri v Servisu za protokolarne storitve, Predoslje 39, 4000 Kranj.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila najman 30 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko
predloži skupina izvajalcev.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: reference ponudnika o
najman enem naročilu podobno predmetu
javnega razpisa, povprečni letni promet v
zadnjih treh letih v trikratni ocenjeni vrednosti dela javnega naročila za katerega se poteguje ponudnik, dobavni rok največ 14 dni,
veljavnost ponudbe najman 30 dni od dneva odpiranja ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum do katerega mora veljati ponudba je 13. 4. 2001, datum
odločitve o sprejemu ponudbe najugodnejšega ponudnika je 20. 4. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: dobavni rok, kakovost storitev, cena, reference ponudnika, finančna sposobnost ponudnika,
kadrovska struktura zaposlenih pri izvedbi
javnega naročila, plačilni rok, veljavnost ponudbe.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ne.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 11 z dne
16. 2. 2001.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2001.
Vlada Republike Slovenije
Servis za protokolarne storitve
Št. 6/01
Ob-45570
1. Naročnik: JP Komunala Laško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 52,
Laško.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava 1
kom specialnega komunalnega vozila za
prevoz odpadkov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se oddaja za celoto.
4. Kraj dobave: Laško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: oktober
2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: organizacija
dela; Romana Deželak.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 6. 4. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.:
50710-601-16497, ali na blagajni podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 5. 2001 do 15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JP Komunala Laško, d.o.o.,
Podšmihel 1e, Laško.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 5. 2001 ob 13. uri, na sedežu podjetja v
Laškem, Podšmihel 1e.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% predračunske vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo je vezano na financiranje iz drugih virov.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti do 31. 10. 2001, odločitev o sprejemu ponudbe bo podana do 15. 5. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno
z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2001.
JP Komunala Laško, d.o.o.
Št. 7/01
Ob-45583
1. Naročnik: JP Komunala Laško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 52,
3270 Laško.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
elektronske prenosne tehtnice za merjenje osnih pritiskov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se oddaja za celoto.
4. Kraj dobave: Laško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava od 1.
6. do 1. 7. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Organizacija
dela: Romana Deželak.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 6. 4. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
50710-601-16497, ali na blagajni podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 7. 5. 2001.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JP Komunala Laško, Podšmihel 1e, 3270 Laško.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 5. 2001 ob 13.30, na sedežu podjetja v
Laškem, Podšmihel 1e.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višni 5% predračunske vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo za izvedeno JN je vezano na financiranje
iz drugih virov.
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12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnnost ponudbe
mora biti do 30. 7. 2001, odločitev o sprejemu ponudbe bo podana do 15. 5. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno
z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2001.
JP Komunala Laško, d.o.o.
Št. 9/01
Ob-45585
1. Naročnik: JP Komunala Laško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 52,
3270 Laško.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
dolomitnih gramozov, ca. 3000 m3 – različnih granulacij.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se oddaja za celoto.
4. Kraj dobave: Laško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava sukcesivno do konca leta 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Organizacija
dela: Romana Deželak.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 6. 4. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
50710-601-16497, ali na blagajni podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 7. 5. 2001.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JP Komunala Laško, Podšmihel 1e, 3270 Laško.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 5. 2001 ob 12. uri, na sedežu podjetja v
Laškem, Podšmihel 1e.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višni 5% predračunske vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: finanicranje je zagotovljeno z gospodarskim načrtom podjetja.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnnost ponudbe
mora biti do konca leta 2001, odločitev o
sprejemu ponudbe bo podana do 15. 5.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno
z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2001.
JP Komunala Laško, d.o.o.
Ob-45590
1. Naročnik: Občina Trebnje.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 5, 8210
Trebnje, tel. 07/348-11-00, faks
07/348-11-31.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava,
dobava in montaža notranje opreme po
popisu opreme in načrtu notranje opreme.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: OŠ in Vrtec Veliki Gaber
v Velikem Gabru.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek po
podpisu pogodbe, dokončanje 15. 8. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: sprejemna pisarna Občine Trebnje, dodatne informacije
oziroma pojasnila se lahko zahtevajo le pisno, kolikor jih naročnik prejme do 25. 4.
2001.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od datuma objave med 7. in 14. uro, do 7. 5. 2001, ob predložitvi dokazila o plačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanskim
nalogom ali položnico na ŽR Občine Trebnje, št. 52120-630-40206, s pripisom: razpisna dokumentacija – oprema Veliki Gaber.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 5. 2001 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Trebnje, Goliev trg 5,
8210 Trebnje. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah in označene z oznako: “Ne odpiraj, javni razpis – oprema Veliki Gaber“. Ovojnica mora biti zapečatena
ali zaprta tako, da je na odpiranju možno
preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. Ponudbe je potrebno oddati v dveh enakih izvodih z jasno oznako
originala in kopije.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 5. 2001 ob 12. uri, v mali sejni sobi Občine Trebnje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe, nepreklicna, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
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podpisa pogodbe, in sicer v višini 8% od vrednosti predložene ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo se bo izvrševalo v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna RS in v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): samostojni izvajalec v sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v ponudbi in predloži pogodbo o skupnem nastopu.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
podpisa pogodbe, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe do 16. 5. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega obsega naročila od razpisanega, odvisno od razpoložljivih finančnih
sredstev in dejanskih potreb. V tem primeru
izbrani ponudnik ni upravičen do odškodnine iz tega naslova. Naročnik si tudi pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od ponudnikov v primeru, da ne prejme ustreznih
ponudb. Tudi v tem primeru ponudniki nimajo pravice do odškodnine iz tega naslova.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2001.
Občina Trebnje
Št. JN 02/01
Ob-45596
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, javno podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/431-52-55, faks
01/432-40-74, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
zamenjava strelovodne vrvi z OPGW optičnim kablom na daljnovodu DV 2 x 110
kV Hudo-Črnomelj; odsek Osojnik-Črnomelj:
– OPGW, obešalni in spojni material,
– montaža OPGW, obešalnega in
spojnega materiala,
– dobava uvodnih kablov in končne
kabelske opreme,
– montaža uvodnih kablov in končne
kabelske opreme ter kabelskih spojk z
meritvami kabelskega sistema.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba mora obsegati vso razpisano opremo
in vsa dela, delnih ponudb ne bomo upoštevali.
4. Kraj dobave: Osojnik-Črnomelj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
eventualne variantne ponudbe ne bodo
upoštevane.
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
pričetek je meseca junija 2001 in predvideni datum zaključka je konec meseca septembra 2001, pri čemer je rok za montažna dela na DV 2 x 110 kV Hudo-Črnomelj; odsek
Osojnik-Črnomelj omejen na termin od
11. 8. 2001 do 19. 8. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec, tel.
01/431-52-55, v sobi št. 16, na naslovu
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 19. 4. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 50.000 SIT (vključno z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana,
d.d., št.: 50102-601-90004, sklic na številko: 007991-276, z obvezno navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane najkasneje do 19. 4. 2001 do 10. ure,
ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Služba
za javna naročila in nabavo, Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima obvezno pripisano “Javni razpis JN 02/01 –
Ponudba za dobavo in zamenjavo strelovodne vrvi z OPGW optičnim kablom na DV
2 x 110 kV Hudo-Črnomelj; odsek Osojnik-Črnomelj – Ne odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 4. 2001, ob
12. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju Javnega podjetja Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56/VII v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik
mora predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 3% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je 30 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, ki ni starejši od 90 dni,
2. veljavno odločbo – dovoljenje upravnega organa za upravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa, in ni starejše od 90 dni,

3. dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
4. dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih petih
letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila, ne starejše od 30 dni,
5. dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,
6. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe,
7. izjava banke, o predložitvi posebne
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v RD),
8. izjava banke o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi
v višini 10% pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v RD),
9. BON 1, BON 2, oziroma BON 3, pri
čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON 3 pa
ne starejša od 30 dni,
10. neodvisno revizijsko mnenje za zadnje poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k reviziji, datum overovitve kopije le tega ne sme biti starejši od 90 dni,
11. dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
12. izjava ponudnika o obveznostih po
Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode
in o ugotavljanju skladnosti, o sposobnosti
dajanja tehničnih informacij in zagotovitvi garancij in servisiranju,
13. izjava ponudnika, da razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi ali drugimi
pravicami v zvezi s ponudbo,
14. pogodba s podizvajalcem, oziroma
ponudnikom o skupnem nastopanju, če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalcem
ali v obliki poslovnega sodelovanja,
15. pisne izjave vseh v svoji ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri
realizaciji naročila, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle obveznosti do njih,
16. dokazilo o strokovni usposobljenosti kadrov in tehnični opremljenosti ponudnika, oziroma njegovega podizvajalca, ki
bodo omogočili izvedbo naročila v razpisanem roku,
17. izjava ponudnika, da bo dela, ki so vezana na breznapetostno stanje DV 2 x 110 kV
Hudo-Črnomelj; odsek Osojnik-Črnomelj izvedel v točno določenem terminu od 11. 8. 2001
do 19. 8. 2001 v času od 6. do 22. ure,
18. potrjen vzorec pogodbe.
Starost dokumentov se šteje od dneva
odpiranja ponudb. Pridobitev dokumentov
pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 in 11 velja tako za ponudnika kot za eventuelnega
podizvajalca in morajo biti predloženi v originalu ali notarsko overjene fotokopije,
ustrezno žigosani in podpisani.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb: predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 45 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (70%
delež),
– plačilni pogoji (5% delež),
– reference dobavitelja kabla in izvajalca
montaže (15% delež),
– skladnost z optičnim kabelskim sistemom v omrežju naročnika (10% delež).
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna
pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku priporočeno posredovane do
13. 4. 2001.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 19. 3. 2001.
Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.
Ob-45597
1. Naročnik: Osnovn šola Pirniče.
2. Naslov naročnika: Zgornje Pirniče
37/b, 1215 Medvode, telefon 01/362-11-40,
faks 01/362-31-11.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava prehrambenih artiklov, v skupni orientacijski vrednosti 14,753.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. meso, mesni izdelki in ribe,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. kruh in pekovski izdelki,
4. slaščičarski izdelki,
5. sadje in zelenjava,
6. konzervirani izdelki,
7. zmrznjeni izdelki iz testa in testenine,
8. sokovi,
9. ostalo prehrambeno blago.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo za
celotno javno naročilo ali za posamezne skupine živil.
4. Kraj dobave: Osnovna šole Pirniče,
Zgornje Pirniče 37/b, 1215 Medvode.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. junija
2001 do 31. decembra 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Osnovna šola Pirniče, Zgornje Pirniče 37/b, 1215
Medvode, tel. 01/362-11-40, faks
01/362-31-11, Barbara Velej.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 8. in 11.
uro, do vključno 24. aprila 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 8.000 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na žiro račun
50100-601-287741 sklic na št. 003-2001,
po modelu 00, ALTUS consulting d.o.o.
Ljubljana, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.

Št.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 24. aprila 2001, do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Pirniče, Zgornje
Pirniče 37/b, 1215 Medvode, računovodstvo šole.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 25. aprila 2001,
ob 13. uri, na naslovu: Osnovna šola Pirniče, Zgornje Pirniče 37/b, 1215 Medvode.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zavarovanja za resnost ponudbe niso zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil pogodbo za določen čas, vzorec pogodbe je del razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. junija 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je najkasneje do 7.
maja 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena 60
točk, strokovna priporočila (reference) 20
točk, odzivni čas za interventna naročila 20
točk. Uporaba meril je natančno opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. marec 2001.
Osnovna šola Pirniče
Št. 2/2001
Ob-45654
1. Naročnik: Srednja šola Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Srednja šola Črnomelj, Kidričeva 18a, 8340 Črnomelj, tel.
07/30-51-667, faks 07/30-51-092.
3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega naročila je sukcesivna dobava ekstra lahkega kurilnega olja – EL;
100.000 litrov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik se lahko poteguje le za 100% vrednost naročila blaga.
4. Kraj dobave: Srednja šola Črnomelj,
Kidričeva 18a, Črnomelj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava skozi celo leto – postopna dobava.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Srednja šola
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Črnomelj, Kidričeva 18a, Črnomelj – tajništvo šole, pri Tatjani Weiss.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. april 2001 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Srednja šola Črnomelj, Kidričeva 18a, 8340 Črnomelj – tajništvo šole.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. april 2001 ob 12. uri, v Srednji šoli Črnomelj, v pisarni direktorja.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba velja do sklenitve ponudbe, in sicer do 18. maja 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba – cena, rok
plačila.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 3. 2001.
Srednja šola Črnomelj

ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku
Št. 1-2001
Ob-45399
1. Naročnik: Dom upokojencev Ptuj.
2. Naslov naročnika: Volkmerjeva 10,
2250 Ptuj, tel. 02/78-07-300, faks
02/771-45-31.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
prizidka k domu upokojencev in preureditev obstoječega objekta E.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: v enem sklopu.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
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4. Kraj izvedbe: Ptuj, Volkmerjeva 10,
dom upokojencev.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 30. 5. 2001 do
31. 7. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Dom upokojencev Ptuj, Volkmerjeva 10, 2250 Ptuj
– kontaktna oseba je Antonija Žumbar v
času od 8. ure do 9. ure ob delavnikih.
b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 30. 3. 2001
med 8. in 9. uro ob delavnikih.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 20.000 SIT na ŽR št.
52400-603-30575.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 20. 4. 2001
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Dom upokojencev Ptuj, Volkmerjeva 10, 2250 Ptuj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 4. 2001 ob 13. uri v prostorih
Doma upokojencev Ptuj, Volkmerjeva 10,
2250 Ptuj.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo
kot finančno garancijo za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po
izstavljenih in potrjenih mesečnih situacijah v roku 30 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
ZJN, 47. čl.): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu zakona
o javnih naročilih: po razpisnih pogojih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 1. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: po razpisnih pogojih – ekonomsko najugodnejša
ponudba.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 3. 2001.
Dom upokojencev Ptuj
Ob-45433
1. Naročnik: Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Tržaška 25, Ljubljana, tel. 01/4768-411, faks 01/42-64-630.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptacija predavalnice 1 in okrepčevalnice
(gradbena, obrtniška in instalacijska
dela).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
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vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena, ponudba mora zajemati vse sklope.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: razpis ne
vključuje izdelave projektov.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Tržaška 25.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 6. 2001, konec del 31. 8. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Fakulteta
za elektrotehniko, Ljubljana, Tržaška 25,
Majda Virant, univ. dipl. prav..
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure do 20. 4. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 40.000 SIT na račun
50106-603-50251, sklic: P1.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 24. 4. 2001
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Dekanat Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25,
Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 4. 2001 ob 9. uri v diplomski
sobi v II. nadstropju na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, Tržaška 25.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, veljavna do 25. 5. 2001 v vrednosti 10% predvidene vrednosti del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije in gradbeno pogodbo.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudniki predložijo pravni akt o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: ni posebnih zahtev,
razen zakonskih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 25. 5. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, reference 10%, roki za izvedbo del
20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled obstoječega objekta bo v petek, 30. 3. 2001 ob 13. uri.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo objave.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2001.
Fakulteta za elektrotehniko
Univerze v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo in
informatiko Univerze v Ljubljani
Št. 03/01
Ob-45434
1. Naročnik: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

2. Naslov naročnika: Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00,
faks 03/896-11-27.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija izolacije in podporja na
magistralnem vročevodu CEP-TEŠ III/B
faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudbe so lahko za naslednje faze dela razpisanih del:
a) izvedba pripravljalnih del,
b) antikorozijska zaščita in izvedba strojnih del na podpornih konstrukcijah cevovoda,
c) dobava Al folije, Al pločevine, mineralne volne, poliuretanskih žlebakov ter
montažnega materiala,
d) montaža Al folije, mineralne volne in
poliuretanskih žlebakov ter izolacija fiksnih
in vodilnih podpor,
e) izdelava in montaža poliestrskih obodov izolacijske konstrukcije
f) izdelava in montaža zaščitne hišice
pri odcepu za klasirnico.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Velenje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 25. 5. 2001
do 20. 8. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunalno
podjetje Velenje, d.o.o., Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, Zoran Rodič, tel. 03
896 11 00, faks 03/896-11-27.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
7. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: Razpisna dokumentacija je na voljo za 12.000 SIT + 19%
DDV - virmansko nakazilo na TR št. 13426
- 0012997108 - sklic na št. 161.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 5. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno podjetje Velenje, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje,
prejemnik: Zoran Rodič.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 5. 2001 ob 11.30 v sejni sobi
Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: kot v
razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
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o sprejemu ponudbe: kot v razpisni
dokumentaciji.
15. Merila za ocenitev ponudb: kot v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: .
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 3. 2001.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Št. 253-3/2001-8
Ob-45461
1. Naročnik: Občina Vojnik.
2. Naslov naročnika: Občina Vojnik,
Keršova
1,
3212
Vojnik,
tel.
03/78-00-620, faks 03/577-20-73.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija poslovnega objekta, Keršova
8, Vojnik.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: predvidena je oddaja del v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Vojnik, Keršova 8.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
izdelava variantnih ponudb ni možna.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 4 mesece od
podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Vojnik, Keršova 1, 3212 Vojnik, tel.
03/78-00-620, faks 03/577-20-73, kontaktna oseba Irma Blazinšek, informacije
Vesna Poteko.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
predložitev ponudbe, v času uradnih ur.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 15.000 SIT, način plačila: virman ali splošna položnica na račun
50700-630-000-0010126, sklic na št.
00-253.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 4. 2001 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Vojnik, Keršova 1,
3212 Vojnik, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 4. 2001 ob 14. uri, na naslovu:
Občina Vojnik, Keršova 1, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: potrebna je predložitev garancije za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije in gradbeno pogodbo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: /

Št.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 150 dni od javnega odpiranja, to je do
25. 9. 2001. O izidu javnega odpiranja bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni
od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: 80%
cena, 5% reference, 5% rok izvedbe, 10%
rok plačila.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: zapečatene ovojnice morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba rekonstrukcija poslovnega objekta – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naslov
odpošiljatelja.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 3. 2001.
Občina Vojnik
Št. 41405/00013/2001 0400 01
Ob-45462
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, tel. 220-10, faks
220-12-93.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izdelava
fasade na objektih OŠ Toneta Čufarja
Maribor in OŠ Rada Robiča Limbuš (ocenjena vrednost 19 mio SIT).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Maribor, Limbuš.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: pričetek
del 26. 6. 2001, dokončanje del 20. 8.
2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000
Maribor, kontaktna oseba Adela Erker, tel.
02/22-01-315.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo ponudb (razen ob sobotah, nedeljah
in praznikih).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije vplača znesek na ŽR
št. 51800-630-25505, v višini 5.000 SIT,
z namenom nakazila “Pristojbina za javni
razpis – fasada”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 4. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba 343/III.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 4. 2001 ob 12.30, kletna sejna
soba Mestne občine Maribor.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: skladno z razpisno
dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 26. 6. 2001, 7. 5.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena in reference (podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 3. 2001.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Oddelek za družbene dejavnosti
Ob-45463
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Žalec, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nade Cilenšek 5,
3310 Žalec.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija kanalizacije Žalec 2001.
(b) Če je predvidena oddaja delov
ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: možna je oddaja v
sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Žalec, Občina Žalec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu pogodbe; rok dokončanja glede na finančna sredstva investitorja.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, Žalec – Zmago Turnšek.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ob delovnikih od
8. do 12. ure.
(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 Žalec,
ali ob plačilu na blagajni podjetja v višini
15.000 SIT.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 5. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje Ža-
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lec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
tel. 03/713-67-50, faks 03/713-67-70.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 5. 2001 ob 12. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora v ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1,900.000
SIT, kar je 5% od ocenjene vrednosti. Trajanje garancije je do 1. 8. 2001.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
glavni pogoji glede financiranja in plačila so
detajlno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: vsebina listin, ki jih
mora predložiti ponudnik za dokončanje pogojev, je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 8. 2001 in 20. 5.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 70%,
– reference 20%,
– usposobljenost 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: najnižja ponujena cena še ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si
pridržuje pravico določiti eventualno manjši
obseg del od razpisanega oziroma 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. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 3. 2001.
Javno komunalno podjetje
Žalec, d.o.o.
Št. 34401-0003/01-232
Ob-45465
1. Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, tel.
05/714-13-61, faks 05/714-12-84.
2. Naslov naročnika: Občina Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, tel. 05/714-13-61, faks
05/714-12-84.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
nadomestne obvozne poti na Topolcu –
II. faza, od km 0,8+65,58 do km
1,2+98,93.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: Topolc, Občina Ilirska
Bistrica.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 2 meseca.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na
naslovu: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, soba II/10,
kontaktna oseba je Stanko Škrab, tel.
05/714-13-61, faks 05/714-12-84, elektronski naslov: stanko.skrab@ilirska-bistrica.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 28. 3. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 8.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo
z nakazilom na ŽR št. 52210-630-61220,
Občina Ilirska Bistrica, namen nakazila: za
razpisno dokumentacijo – obvozna pot na
Topolcu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 23. 4. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, tajništvo urada župana, soba II/3.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 24. 4.
2001 ob 10. uri, na naslovu: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, tajništvo urada župana, sejna
soba I/1.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 650.000 SIT in veljavnostjo 120
dni od odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: skladno z razpisno
dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 90
dni oziroma do 24. 7. 2001. Datum odločitve o sprejemu ponudbe je 4. 5. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 3. 2001.
Občina Ilirska Bistrica

Št. 545
Ob-45515
1. Naročnik: Občina Šenčur.
2. Naslov naročnika: Kranjska cesta 11,
4208 Šenčur, telefaks 04/2519-111.
3. (a) Opis in obseg gradnje: asfaltiranje in modernizacija občinskih cest v
občini Šenčur. Vrednost del po posameznih sklopih znaša:
– asfaltiranje ceste na Planjavo –
3,700.000 SIT,
– obnova vozišča JP 890820 v Srednji
vasi - I. faza – 6,800.000 SIT,
– asfaltiranje javne poti JP 890370 –
700.000 SIT,
– preplastitev vozišča na odseku Hrastje-Prebačevo lokalne ceste LC 251010 –
4,300.000 SIT,
– izgradnja hodnika za pešce na odseku Hrastje-Prebačevo na lokalni cesti LC
251010 – 2,900.000 SIT,
– izgradnja hodnika za pešce in ureditev avtobusnega obračališča v Prebačevem
– 8,000.000 SIT,
– obnova vozišča in ureditev Krakovske
ceste v Vogljah – 11,500.000 SIT,
– asfaltiranje parkirišča in odseka poti
na Visokem – 3,000.000 SIT.
Ocenjena skupna vrednost vseh del znaša 40,900.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se bodo oddajala bodisi
po posameznih sklopih ali v celoti glede na
prispele ponudbe.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Občina Šenčur.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive .
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
predvidoma 15. 6. 2001, dokončanje del
15. 9. 2001 oziroma v skladu s sklenjeno
pogodbo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Šenčur, Oddelek za gospodarsko in komunalno dejavnost, Kranjska cesta 11, 4208
Šenčur, kont. oseba je Aleš Puhar, tel.
04/2519-105.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 4. 5.
2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, plačljivo na
žiro račun
Občine
Šenčur,
št.
51500-630-50204 s pripisom razpisna dokumentacija-KS, VS 2001.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 5. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 5. 2001 ob 13. uri na sedežu
Občine Šenčur, Kranjska cesta 11 (sejna
soba).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe se zahteva bančna garan-
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cija v višini 10 % od ocenjene vrednosti del,
ki mora veljati 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo po začasnih situacijah v roku 30 dni od
dneva izstavitve situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sklenitev gradbene pogodbe za celoto ali za
vsak posamezni sklop, kolikor se bodo dela oddala po sklopih.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: v skladu z zahtevami
iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30 dni od odpiranja
ponudb, v roku 15 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za dodelitev naročila so v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico določiti manjši obseg del od razpisanega ali odstopiti od pogodbe zaradi finančnih in drugih razlogov. Ponudniki nimajo pravice do
odškodnine iz tega naslova.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 3. 2001.
Občina Šenčur
Št. 1/01
Ob-45516
1. Naročnik: Krajevna skupnost Dolenja
Nemška vas, Trebnje.
2. Naslov naročnika: Dolenja Nemška
vas 26, 8210 Trebnje, tel. 07/346-60-50.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
mrliške vežice na Grmu, pridobitev uporabnih dovoljenj za objekte, izročitev
objektov naročniku – ključ v roke.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: pokopališče Sv. Marjeta na Grmu pri Dolenji Nemški vasi.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne – samo informativno.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del takoj po podpisu pogodbe, dokončanje do
30. 8. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: KS Dolenja
Nemška vas, 8210 Trebnje – kontaktna
oseba Marjan Uhan, tel. 07/346-60-50 ali
GSM 041/358-218.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11. ure
(po predhodni telefonski najavi).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun pri
APP RS, št. 52120-645-52032, s pripisom

Št.

“izgradnja mrliške vežice Grm” – predložitev potrdila.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 5. 2001 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: KS Dolenja Nemška vas, Dolenja Nemška vas 26, 8210 Trebnje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 3. 5.
2001 ob 11. uri, na naslovu Dolenja Nemška vas 26, 8210 Trebnje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
ponudniki morajo predložiti naročniku
bančno garancijo v višini 5% razpisne
vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo vsa razpisana dela oddal enemu
izvajalcu.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: vsebina listin, ki jih
mora predložiti ponudnik za dokazovanje
pogojev, je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti 60 dni od odpiranja ponudb. Odločitev
o sprejemu ponudbe bo sprejeta predvidoma do 15. 5. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so natančneje opredeljena v razpisni
dokumentaciji, izhodišča pa so: ponujena
cena, reference in plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik ni dolžan oddati naročilo
ponudniku, ki ponudi najnižjo ceno. 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. V nobenem primeru ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova. Naročnik si pridržuje pravico naknadnih dogovorov z najugodnejšimi ponudniki.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 3. 2001.
Krajevna skupnost
Dolenja Nemška vas
Št. 1/01
Ob-45532
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija mostu čez Muro in 5 inundacij ter rekonstrukcija ceste G1-3, odsek
317 pri Petanjcih.
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudnik mora predložiti ponudbo za izvedbo celotnega razpisanega
dela.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta G1-3 odsek 317
Radenci-Petanjci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 12 mesecev od
sklenitve pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 416/IV, (Irena Skubic) tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 5. 2001 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 7. 5.
2001 ob 9. uri v veliki sejni dvorani I. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost javnega naročila presega
30,000.000 SIT, priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, ki mora glasiti na
3% vrednosti javnega naročila in jo naročnik lahko unovči v dobro računa Proračuna RS, št. 50100-630-10014; če vrednost
javnega naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno
predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo delno financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije, delno
Občina Radenci in delno Občina Tišina.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe,
potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so natančno
navedeni in razčlenjeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe v 12. točki.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o

Stran

1350 / Št. 21 / 23. 3. 2001

sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 7. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo pojasnila razpisne dokumentacija v najkrajšem možnem času posredoval ponudnikom le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje pet dni
pred potekom roka za predložitev ponudb
na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste – Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 28. 1. 2000, Ob-19604.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 3. 2001.
Direkcija RS za ceste
Št. 5/01
Ob-45582
1. Naročnik: JP Komunala Laško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 52,
3270 Laško.
3. (a) Opis in obseg gradnje: asfaltne
preplastitve pri vzdrževanju lokalnih
cest ca. 20.000 m2 in 900 ton.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročilo se bo oddajalo po posameznih sklopih, skladno s planom vzdrževanja cest.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Občina Laško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: do konca leta
2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: organizacija dela: Romana Deželak.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 6. 4. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
50710-601-16497, ali na blagajni podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 7. 5. 2001 do
15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JP Komunala Laško, Podšmihel 1e, 3270 Laško.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 5. 2001 ob 14.30, na sedežu podjetja: Podšmihel 1e, Laško.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% predračunske vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: financiranje je zagotovljeno z gospodarskim načrtom podjetja.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
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šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: skladno z razpisno
dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti do konca leta 2001, odločitev o
sprejemu ponudbe bo podana do 15. 5.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2001.
JP Komunala Laško, d.o.o.
Št. 8/01
Ob-45584
1. Naročnik: JP Komunala Laško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 52,
3270 Laško.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
ekoloških otokov vel. od 2 do 5,50 m 2
– 49 kom.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročilo se oddaja za celoto.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Občina Laško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek maj,
končanje november 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Organizacijia dela: Romana Deželak.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 6. 4. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
50710-601-16497, ali na blagajni podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 7. 5. 2001 do
15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JP Komunala Laško, Podšmihel 1e, 3270 Laško.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 5. 2001 ob 12.30, na sedežu podjetja: Podšmihel 1e, Laško.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: plačilo za izvedeno JN je vezano na financiranje iz drugih virov.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: skladno z razpisno
dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o

sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti do 30. 7. 2001, odločitev o sprejemu ponudbe bo podana do 15. 5. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2001.
JP Komunala Laško, d.o.o.
Št. 12/01
Ob-45587
1. Naročnik: JP Komunala Laško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 52,
3270 Laško.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija zunanjega toplovodnega razvoda v dolžini ca. 300 m – izvedba s
predizoliranimi cevmi.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: naročilo se bo oddalo za celoto.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Občina Laško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek julij
2001, dokončanje v 2 mesecih.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Upravništvo
stanovanj; Marijan Radaljac.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 6. 4. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
50710-601-16497, ali na blagajni podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 7. 5. 2001 do
15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JP Komunala Laško, Podšmihel 1e, 3270 Laško.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 5. 2001 ob 11.30, na sedežu podjetja: Podšmihel 1e, Laško.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% predračunske vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo je vezano na financiranje iz drugih
virov.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: skladno z razpisno
dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti do konca izvedbe naročila, odločitev o sprejemu ponudbe bo podana do
15. 5. 2001.
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15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2001.
JP Komunala Laško, d.o.o.
Št. 403-09-2/2001-1800
Ob-45591
1. Naročnik: Mestna občina Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto, tel. 07/39-39-281,
faks: 07/39-39-282.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
horizontalne signalizacije na občinskih
cestah.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se lahko odda po sklopih
ali vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena v naročilo.
4. Kraj izvedbe: na območju Mestne
občine Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek del je 15. 5. 2001, predvideno dokončanje del je 30. 9. 2001, čas izvedbe je 30
koledarskih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Novo mesto, Novi trg 6/III, Novo mesto, soba 91, Antonija Milojevič, telefon
07/39-39-281, faks 07/39-39-282, strokovne informacije Ana Blatnik, telefon
07/39-39-296 in Mirko Grahek, telefon
07/39-39-297, Mestna občina Novo mesto, Novi trg 6.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure
(od objave do 17. 4. 2001).
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, št. računa:
52100-630-40115 Mestna občina Novo
mesto, sklicna številka 403-09-2.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 17. 4. 2001 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Novo mesto,
Novi trg 6, soba št. 91/III.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 4. 2001 ob 12. uri na naslovu
Mestna občina Novo mesto, sejna soba št.
94/III.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 700.000
SIT in veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih

Št.

sredstev. Način plačevanja je določen v pogodbi, rok plačila je 60 dni ali več.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: skladno z razpisno
dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 90
dni od odpiranja, sklep o sprejemu ponudbe bo izdan do 26. 4. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 3. 2001.
Mestna občina Novo mesto
Št. 2/00-03
Ob-45592
1. Naročnik: Občina Turnišče, Štefana
Kovača 73, 9224 Turnišče.
2. Naslov naročnika: Štefana Kovača
73, 9224 Turnišče tel. 02/572-13-70,
02/572-10-60, faks 02/573-50-41, el.
naslov: obcina.turnisce@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacije v Občini Turnišče – II. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov/in
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključujejo izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Turnišče: Ulica Štefana Kovača, Ulica 4. maja, Mladinska ulica, Čevljarska ulica, Žitna ulica, Ulica Jožefa Zadravca, Industrijska ulica, Vrtna ulica in Poljska ulica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1. 7.
2001, dokončanje 31. 12. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Občina Turnišče, Štefana Kovača 73,
9224 Turnišče, Občinska uprava, dodatne
informacije Marjan Gjura, 02/572-10-60.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki vsak
delovni dan med 8. in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena za razpisno dokumentacijo je 25.000 SIT – plačilo s prenosnim nalogom Atrij Odranci, d.o.o., št.
03125-1009808936, s pripisom “razpisna
dokumentacija – kanalizacija Turnišče”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 5. 2001 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 5. 2001 ob 13. uri, v sejni sobi
Občine Turnišče, Štefana Kovača 73, Turnišče.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija banke za resnost ponudbe: višina
garancije je 10% od vrednosti razpisanih
del, trajanje garancije je 90 dni od datuma
oddaje ponudbe in ostale garancije, ki so
navedene v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila se izvršujejo po določbah zakona o izvrševanju proračuna, v roku 90 dni od dneva
izstavitve situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): pogodba
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po določbah razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum o sprejemu odločitve: ponudba mora veljati najmanj do 31. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna ponudbena vrednost, plačilni pogoji,
reference ponudnika, garancija ponudnika
na izvedena dela.
16. Morebitne druge informacije: investitor si pridržuje pravico do spremembe
razpisanih del glede na razpoložljiva sredstva.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 16. 3. 2001.
Občina Turnišče
Št. 1/01
Ob-45598
1. Naročnik: Krajevna skupnost Dolenja
Nemška vas, Trebnje.
2. Naslov naročnika: Dolenja Nemška
vas 26, 8210 Trebnje, tel. 07/346-60-50.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja mrliške vežice na Grmu,
pridobitev uporabnih dovoljenj za objekte, izročitev objektov naročniku –
ključ v roke.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Pokopališče Sv. Marjeta na Grmu pri Dolenji Nemški vasi.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne – samo informativno.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del takoj po podpistu pogodbe, dokončanje do
30. 8. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: KS Dolenja
Nemška vas, 8210 Trebnje, kontaktna oseba Marjan Uhan, tel. 07/346-60-50 ali
GSM 041/358-218.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11. ure
(po predhodni telefonski najavi).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun pri
APP RS, št. 52120-645-52032 s pripisom
“izgradnja mrliške vežice Grm” – predložitev potrdila.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 5. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: KS Dolenja Nemška vas, Dolenja Nemška vas 26, 8210 Trebnje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 3. 5.
2001 ob 11. uri na naslovu Dolenja Nemška vas 26, 8210 Trebnje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti naročniku bančno
garancijo v višini 5% razpisne vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo vsa razpisna dela oddal enemu
izvajalcu.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: vsebina listin, ki jih
mora predložiti ponudnik za dokazovanje
pogojev je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti 60 dni od odpiranja ponudb. Odločitev
o sprejemu ponudbe bo sprejeta predvidoma do 15. 5.2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, izhodišča pa so: ponujena cena,
reference in plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik ni dolžan oddati naročilo
ponudniku, ki ponudi najnižjo ceno. Najnižja ponudbena cena še ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje
pravico določiti eventualno manjši obseg
del od razpisanega z ozirom na razpložljiva
finančna sredstva ali odstopiti od podpisa
pogodbe. V nobenem primeru ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz
tega naslova. Naročnik si pridržuje pravico
naknadnih dogovorov z najugodnejšimi ponudniki.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 3. 2001.
Krajevna skupnost
Dolenja Nemška vas
Ob-45612
1. Naročnik: Osnovna šola Solkan.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola
Solkan, Šolska ulica 25, 5250 Solkan.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbenoobrtniških in istalacijskih del
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pri izgradnji prizidka ter predelavi dela
pritličja Osnovne šole Solkan.
Ocenjena vrednost naročila brez DDV:
52,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Osnovna šola Solkan, Šolska ulica 25, Solkan.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega pričetka del:
23. 6. 2001 dokončanje del: 23. 8. 2001.
7. (a) Naslov službe od katere se
lahko zahteva dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na sedežu podjetja: EDIL
Inženiring d.o.o. Nova Gorica, Erjavčeva
2, 5000 Nova Gorica tel: 065/33-30-350,
faks 065/30-25-400 kontaktna oseba:
Melinc Edi, vsak delovni dan med 8. in
9. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 25. 4. 2001
vsak delovnik med 8. in 9.00 uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo po plačilu
stroškov 20.000 SIT (vključno z DDV) na
žiro račun 52000-601-52971, s pripisom
“Razpisna dokumentacija, Osnovna šola
Solkan”.
8. (a) Datum in ura predložitve ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene osebno ali po pošti najkasneje
do torka 8. 5. 2001 do 13. ure.
(b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Solkan,
Šolska ulica 25, 5250 Solkan (tajništvo
direktorja).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Osnovna šola Solkan, Šolska ulica
25, 5250 Solkan (tajništvo direktorja),
8. 5. 2001 ob 13,15.
10. Navedba finančnih zavarovanj če
so zahtevana: bančna garancija v višini
3% od ponudbene vrednosti naročila, za
zavarovanje resnosti ponudbe z veljavnostjo do 8. 6. 2001.
11. Glavni pogoji financiranja in plačila in /ali sklicevanje na določila v predpisih: določeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupina
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko jr ta izbrana kot najugodbejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): določeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji , ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, polek splošnih pogojev po 41.do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
8. 6. 2001, datum odločitve 11. 5. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: določeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne duge informacije o naročilu: obravnavane bodo samo tiste po-

nudbe, ki bodo vsebovale vse podatke,
zahtevane v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo:19. 3. 2001.
Edil Inženiring, d.o.o.
Nova Gorica

ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku
Popravka
Ob-45686
V javnem razpisu za opravljanje storitev
pranja bolnišničnega perila in delovnih
oblek za potrebe Kliničnega centra Ljubljana, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
16-17 z dne 9. 3. 2001, Ob-44829 se
13. točka popravi in se pravilno glasi:
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik v tem javnem naročilu ne dovoljuje skupne ponudbe več pogodbenih
partnerjev.
V javnem razpisu za oddajo storitev varovanja za potrebe Kliničnega centra, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 16-17 z
dne 9. 3. 2001, Ob-44702 se 13. točka
popravi in pravilno glasi:
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik v tem javnem naročilu ne dovoljuje skupne ponudbe več pogodbenih
partnerjev.
Klinični center Ljubljana
Št. 34401-0005/01
Ob-45398
1. Naročnik: Občina Škocjan.
2. Naslov naročnika: Škocjan 67, 8275
Škocjan, telefon/telefaks: 07/307-63-10,
e-naslov: skocjan.obcina@siol.net.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: vzdrževanje,
varstvo in obnova lokalnih makadamskih in asfaltnih cest in javnih poti na
območju občine škocjan za leto 2001 št. kategorije 1 - priloga I A - storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: območje Občine
Škocjan.
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6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe do 31. 12. 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina
Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, Petra Pozderec.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 14. ure, in sicer vse do 12. aprila
2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. april 2001
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Škocjan, Škocjan
67, 8275 Škocjan.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. april 2001, ob 12. uri, sejna
soba Občine Škocjan, Škocjan 67, p.
Škocjan.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 12. junija 2001, predviden datum
odločitve: 30. april 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa:/
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. marec 2001.
Občina Škocjan
Št. 001-83/01
Ob-45436
1. Naročnik: Občina Osilnica.
2. Naslov naročnika: Osilnica 11,
1337 Osilnica, tel. 01/894-15-05, faks
01/894-15-05.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvedbeno oblikovanje in tisk oziroma izdelava posameznih instrumentov tržnih komunikacij, ki se izvede na osnovi že opredelje-

Št.

nega sistema celostne grafične podobe
(CGP) turistične ponudbe Občine Osilnica v dokumentu “Projektna naloga in
izdelava idejnih zasnov s predinvesticijsko in tržno študijo za pripravo podlag
investicij v turistično infrastrukturo in
opremo na območju Občine Osilnica”.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko odda ponudbo za en sklop,
več sklopov ali za vse sklope skupaj.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Osilnica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokančanje ali čas izvedbe: 90 dni od podpisa pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Osilnica, Osilnica 11, Občinska uprava,
kontaktna oseba: Sanda Žurga, tel.
01/894-15-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 8. in
14. uro, od dneva objave dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: negotovinsko plačilo
v višini 5.000 SIT na žiro račun Občine
Osilnica 51300-630-10035. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali
po pošti. Pred tem je potrebno predložiti
dokazilo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika in davčno številko).
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 13. 4. 2001
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Osilnica, Osilnica
11, 1337 Osilnica.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 4. 2001 ob 11. uri, v prostorih
Občine Osilnica, Osilnica 11.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila v breme občinskega proračuna je
najmanj 30 dni. Plačilni rok prične teči, od
datuma prejema uradne listine, ki je podlaga za izplačilo.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
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(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora
veljati 60 dni od dneva, ki je določen za
javno odpiranje ponudb, naročnik bo sprejel
odločitev o izbiri predvidoma do 31. 5.
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
storitev – 75 točk, reference in dosedanje
izkušnje ponudnika na področju predmeta
javnega naročila storitev – 10 točk, fiksnost cen – 5 točk, plačilni pogoji – 5 točk
in celovitost ponudbe (ponudba za vse
sklope) – 5 točk. Merila so podrobno prikazana v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega obsega od razpisanih
storitev, odvisno od razpoložljivih finančnih
sredstev in dejanskih potreb. V tem primeru izvajalec ni upravičen do odškodnine iz
tega naslova.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo objavljeno.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 3. 2001.
Občina Osilnica
Št. 096-11/01
Ob-45437
1. Naročnik: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, podružnica Celje.
2. Naslov naročnika: 3000 Celje, Ljubljanska cesta 1a, faks 03/544-29-15, tel.
03/544-17-40.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: čiščenje poslovnih prostorov (priloga I A, št. 14).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba mora biti dana za celoten
obseg naročila.
5. Kraj izvedbe: Celje, Šmarje pri Jelšah, Slovenske Konjice in Žalec.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: do zaključka
delovanja naročnika (predvidoma do 30. 6.
2002).
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Agencija
Republike Slovenije za plačilni promet, podružnica Celje, Ljubljanska cesta 1a, pri
Silvi Krajšek (soba 302/III).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 8. in 13.
uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 4. 2001 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, podružnica Celje,
Ljubljanska cesta 1a (soba 302/III).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 4. 2001 ob 8. uri, v sejni sobi
na naslovu iz tč. 9.(b).
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11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v višini 300.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: imeti mora tehnično
opremo in potrebno število delavcev za vse
vrste čiščenja.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
do 30. 6. 2001, odločitev bo sprejeta
predvidoma do 30. 4. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, certifikat ISO, normativ čistilcev
(kot v razpisni dokumentaciji).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2001.
Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet
Št. 33303-02/01-0201
Ob-45438
1. Naročnik: Občina Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 4,
1420 Trbovlje, telefaks 03/562-79-86,
e-mail:
prostor.trb@siol.net,
tel.
03/563-48-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava lokalnega razvojnega programa, podprogramov ter lokalne Agende 21, sklic na vrsto storitev po prilogi IA: št. 8, 10, 12.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena delitev po sklopih.
5. Kraj izvedbe: Občina Trbovlje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek opravljanja storitev takoj po podpisu pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina
Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, oseba: Stanislav Golob.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po objavi razpisa vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
zainteresirani ponudniki dvignejo s potrdi-
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lom o plačilu 15.000 SIT na ŽR
52700-630-10056.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 4. 5. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje. Ponudba mora biti zapečatena in označena “Ne odpiraj – ponudba za izdelavo lokalnega razvojnega programa, podprogramov ter lokalne Agende 21”.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 7. 5.
2001 ob 11. uri v sejni sobi Občine Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti menico za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti z
veljavnostjo 30 dni po odpiranju ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opredeljeno v razpisni dokumentaciji – zakonska določila proračunskih uporabnikov.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): kolikor predloži ponudbo skupina izvajalcev mora le-ta dostaviti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena –
70%, rok izvedbe – 20%, reference – 10%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne dodatne informacije v zvezi
s predmetnim naročilom dobijo ponudniki
pri: Občina Trbovlje, pri Stanislav Golobu,
tel. 03/563-47-20, mobitel 041/743-869
ali e-mail: prostor.trb@siol.net.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 3. 2001.
Občina Trbovlje
Št. 18/01
Ob-45517
1. Naročnik: Mestna občina Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, tel. 02/220-14-13,
faks 02/252-65-51.
3. Vrsta in opis storitve: predmet naročila je izvedba študije Energetske zasnove Mestne občine Maribor.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb

za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne. Zahteva se ponudba za izvedbo
kompletne študije Energetska zasnova Mestne občine Maribor.
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja oziroma čas izvedbe: predviden
čas izvedbe je maksimalno 24 mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Mestna občina Maribor, Komunalna
direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor,
Brigita Butolen, tel. 02/220-14-13.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno prevzeti v ponedeljek,
sredo in petek med 8. in 10. uro od objave
javnega razpisa do 19. 4. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT. Znesek je potrebno nakazati na ŽR 51800-840-070-62233.
9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 26. 4. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000
Maribor, soba 108.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Javno odpiranje ponudb bo 7. 5.
2001 ob 10. uri v sejni sobi 215/II, Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija,
Slovenska 40, 2000 Maribor.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ne.
12. Pogoji financiranja in plačila: financira naročnik, ki bo tudi kandidiral za
sofinaciranje na Agenciji za učinkovito rabo energije RS.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša:
pogodba.
14. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti: skladno
z 41. členom ZJN-1.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnim odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zahtevajo te vrste storitev: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva javnega odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
Merilo

Maks število točk

1. Podrobno razdelana projektna
naloga in terminski plan
2. Reference ponudnika
3. Ponudbena cena
4. Rok izvedbe naročila
5. Druge ugodnosti, ki jih nudi
naročnik
6. Certifikat o kakovosti

40
20
20
10
5
5
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18. Morebitne dodatne informacije o
naročilu: dodatna pojasnila o razpisni dokumentacije je možno dobiti na Mestni občini Maribor, Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor, tel. 02/220-14-13,
02/220-14-64.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo v Uradnem listu RS
je bila odposlana 16. 3. 2001.
Mestna občina Maribor
Št. 005/01
Ob-45518
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana, tel. +386 1 58 75 200,
faks +386 1 52 46 480.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: sanacija havarije turboagregata 1 (1A, zap. št. 1).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvideno.
5. Kraj izvedbe: območje objekta naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1. 6.
2001, dokončanje 31. 8. 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška
19, 1000 Ljubljana, Oddelek za ekonomiko
in javna naročila, I. nad., soba 29, kontaktna oseba je Jasmin Rebselj, tel. +386 1 58
75 247, faks +386 1 58 75 217.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo
se lahko dvigne vsak delovni dan od 8. do
12. ure (v tiskani obliki ali na disketi).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 7.735 SIT (z DDV), znesek je potrebno nakazati na ŽR št. 50103-601-16504,
s pripisom “JR – sanacija havarije turboagregata 1”. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o plačilu
in potrdilo o davčnem zavezancu.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do vključno 3. 5. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudnik mora poslati ponudbo na naslov: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000
Ljubljana, ali dostaviti v Oddelek za ekonomiko in javna naročila, I. nad., soba 29.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 4. 5. 2001 ob
11. uri, v sejni sobi naročnika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% razpisane vrednosti, ki bo veljavna
15. 6. 2001.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30%
pogodbena vrednost po demontaži turbo-
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agregata, 50% pogodbene vrednosti po zaključku del, 20% po podpisu protokola o
končanem prevzemu; naročnik nudi 45
dnevni najkrajši plačilni rok.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: dokazilo o registraciji – staro največ trideset dni; potrdilo, iz
katerega je razvidno, da podjetje ni v stečajnem postopku, prisilni poravnavi ali likvidaciji – staro največ trideset dni; potrdilo
sodišča, da vodstveni delavci niso obsojeni za kazniva dejanja s področja poslovanja v zadnjih petih letih – staro največ trideset dni; dokazilo o plačanih davkih – staro največ trideset dni; dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti; dokazilo o boniteti podjetja – staro največ trideset dni; izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije; izjavo o sprejemanju
naročnikovih meril za vrednotenje ponudb;
izjavo o seznanitvi in proučitvi razmer na objektu; izjavo o zagotovitvi ustreznih kapacitet za izvedbo del; izjavo, da ni prepovedi
sklenitve pogodbe; podpisan, izpolnjen, parafiran in žigosan predlog pogodbe; v primeru, da nastopa s podizvajalci, sklenjene
sporazumne ali pogodbe; izjave podizvajalcev, da ima ponudnik do njih poravnane pogodbene obveznosti; izjavo o upoštevanju
predpisov iz varstva pri delu na skupnem
delovišču; izjavo o ponujenem roku za izvedbo; izjavo o sprejemanju garancijskega
roka; izjavo o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in garancije za odpravo napak v garancijskem roku; izjavo o ponujenem plačilnem roku; izjavo o certificiranem sistemu kakovosti; potrjene reference – stare največ 3 mesece;
kadrovska struktura.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 6. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu je 15. 5. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena vrednost do 50 točk; reference do 20
točk; rok za izvedbo do 20 točk; plačilni pogoji do 5 točk; certificiran sistem kakovosti 5 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 3. 2001.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
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Št. 110-1/01
Ob-45526
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: opravljanje storitev pridobivanja zemljišč za potrebe
gradnje AC Krška vas–Obrežje – kategorija št. 21 – 1B.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se odddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: AC Krška vas–Obrežje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
je 9 mesecev po prejemu ustrezne dokumentacije.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Andreja Polzelnik Markovič, univ. dipl. prav. – DDC, Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel. 01/30-94-209.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 23. 3. 2001 do
25. 4. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 6.500 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 – Družba za državne
ceste, d.o.o., Ljubljana.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 25. 4. 2001 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
25. 4. 2001 ob 12. uri, na naslovu Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, sejna soba 312/III.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5,400.000 SIT in veljavnostjo
121 dni od datuma odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
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nudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: skladno z razpisno
dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 91
dni oziroma 25. 7. 2001. Datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 5. 6. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
16. 3. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
Št. 1101-1/01
Ob-45527
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: opravljanje storitev pridobivanja objektov in razreševanje problematike rušencev za potrebe
gradnje AC Krška vas–Obrežje– kategorija št. 21 – 1B.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se odddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: AC Krška vas–Obrežje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
je 9 mesecev po prejemu ustrezne dokumentacije.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Andreja
Polzelnik Markovič, univ. dipl. prav. – DDC,
Einspielerjeva
6,
Ljubljana,
tel.
01/30-94-209.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 23. 3. 2001 do
25. 4. 2001.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 6.500 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 – Družba za državne
ceste, d.o.o., Ljubljana.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 25. 4. 2001 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
25. 4. 2001 ob 11. uri, na naslovu Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, sejna soba 312/III.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5,500.000 SIT in veljavnostjo
121 dni od datuma odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 91
dni oziroma do 25. 7. 2001. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 5. 6. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
16. 3. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
Št. 110-1/01
Ob-45651
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: prenos lege
gradbene parcele avtoceste z deviacijami in regulacijami in izdelava parcelacijskih načrtov za avtocestni odsek Krška vas–Obrežje, kategorija št. 21 – 1B.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se odddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: odsek Krška vas–Obrežje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
dokončati z izvajanjem razpisnih del najkasneje v 120 dneh po sklenitvi pogodbe oziroma prevzemu podatkov za izvedbo del.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Damijana Borštnar, inž. geod. – DDC, Einspielerjeva 6,
Ljubljana, tel. 01/30-94-203.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 23. 3. 2001 do
25. 4. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 6.500 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 – Družba za državne
ceste, d.o.o., Ljubljana.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 25. 4. 2001 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
25. 4. 2001 ob 9. uri, na naslovu Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, sejna soba 312/III.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 870.000 SIT in veljavnostjo 121
dni od datuma odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: skladno z razpisno
dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 91
dni oziroma do 25. 7. 2001. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 5. 6. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
16. 3. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
Št. 110-1/01
Ob-45528
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: dokončna odmera AC
Slivnica–Pesnica, odsek Slivnica -Ptujska
cesta; Nova Zrkovska cesta I. faza in HC
2B etapa, kategorija št. 21 – 1B.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se odddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: Slivnica–Ptujska cesta.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: takoj po sklenitvi pogodbe in predaji podatkov. Parceljacijske načrte s pravnomočnimi odločbami
je potrebno predati najkasneje v 180 dneh
po pričetku del.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo samo
z osebnim dvigom na naslovu: Družba za
državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, soba 104/I, kontaktna oseba je
Marjana Štular, tel. 01/47-88-439, faks
01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Damijana Borštnar, inž. geod. –
Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana,
Einspilerjeva 6, tel. 01/30-94-203, faks
01/30-94-213.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 23. 3. 2001 do
25. 4. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 6.500 SIT za raz-
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pisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 – Družba za državne
ceste, d.o.o., Ljubljana.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 25. 4. 2001 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
25. 4. 2001 ob 10. uri, na naslovu Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a,
Ljubljana, sejna soba 312/III.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 775.000 SIT in veljavnostjo 121
dni od datuma odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lasntih
sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: skladno z razpisno
dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 91
dni oziroma do 25. 7. 2001. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 5. 6. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
16. 3. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
Ob-45531
1. Naročnik: Občina Šoštanj.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 12,
3325 Šoštanj, tel. 03/898-43-00, faks
03/898-43-33, e-mail: OBCINA@SOSTANJ.SI.
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: storitve vzdrževanja gozdnih cest na območju občine Šoštanj v letu 2001.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni sklopov.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Šoštanj.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek 15. 5. 2001, dokončanje 31. 10.
2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva pisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Šoštanj, Sonja Novak, telefon 03/ 898-43-20.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave v uradnem listu do 17. 4. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo v višini
8.000 SIT. na žiro račun 52800-603-10168
sklic 00 344-06-0002-2001.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 17. 4. 2001
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj, tajništvo občine, prvo nadstropje Anita Berložnik.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 4. 2001 ob 12.30 v prostorih
občine Šoštanj sejna soba drugo nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ni.
12. Pogoji financiranja in plačila/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila se bodo vršila po izstavljenih situacijah v
roku 60 dni.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša:
pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: da bo izvršil razpisana dela najkasneje do 31. 10. 2001, da
nudi 60 dnevni plačilni rok.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
75 dni po dnevu odpiranja ponudb, naročnik bo sprejel odločitev o izbiri predvidoma
do 20. 4. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudbe: cena
85 %, reference 15 %.
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18. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 3. 2001.
Občina Šoštanj
Št. 10-JN/2000
Ob-45534
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik-KOPA.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204
Golnik, tel. 04/25-69-444, faks
04/256-94-42.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: oddaja pranja perila in prevzem delavcev pralnice.
Ocenjena vrednost javnega naročila je
41,000.000 SIT letno (brez DDV).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Bolnišnica Golnik-KOPA, pralnica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 6. 2001, 1. 6.
2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: nabava in
javna naročila, Roman Potočnik, tel.
04/25-69-444.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro .
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
51500-603-34158 ali z gotovino na blagajni
Bolnišnice Golnik-KOPA.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 5. 2001.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Bolnišnica Golnik-KOPA,
Golnik 36, 4204 Golnik, tajništvo uprave,
Ksenija Podržaj.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 5. 2001 ob 12. uri v sejni sobi na
upravi.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti 2,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
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(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni po oddaji, predvideni datum odločitve je 18. 4. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponujena cena 0–10 točk, plačilni pogoji 0–10
točk, finančno poslovanje 1–15 točk (obseg prometa 1–5 točk, donos poslovanja
0–5 točk, gospodarnost poslovanja 0–5
točk), reference 0–10 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 3. 2001.
Bolnišnica Golnik-KOPA
Št. 1/2001
Ob-45541
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod
Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10,
1000 Ljubljana; tel. 01/472-94-00; faks
01/231-78-51.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvedba lokalne
avtomatike in nadzornega sistema na
črpališčih odpadne vode JP VO-KA Ljubljana (aplikativni program na lokalnem
krmilniku, prikazi na lokalnem grafičnem displeju, parametriranje radijskih
modemov, izdelava prikazov na nadzornem sistemu v centru vodenja, prenos podatkov v relacijsko bazo (Oracle)”; I A – storitve, kategorija 7.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: storitev iz javnega naročila se odda v celoti.
5. Kraj izvedbe: ČP Kozarje 1, ČP Kozarje 2, ČP Gameljne, ČP Tacen, ČP Škofljica 1 (vse Ljubljana-okolica).
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 150 koledarskih
dni s pričetkom v začetku meseca maja
2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: JP VO-KA
Ljubljana, služba za javna naročila, Krekov
trg 10 (Franc Vizjak, Andreja Martinčič – tel.
01/472-94-73).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 23. 3. 2001 do
13. 4. 2001 (od 8. do 14. ure).
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: nakazilo na ŽR:
50100-601-000-0011581 v znesku
10.000 SIT.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 19. 4. 2001 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JP VO-KA Ljubljana, Krekov
trg 10 (vložišče).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 4. 2001 ob 8. uri, v veliki sejni
sobi JP VO-KA Ljubljana, Krekov trg 10.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 300.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik je dolžan izvajacu poravnati račune v roku 90 dni od dneva potrditve računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: potrdilo davčnega
urada, potrdilo pristojnega sodišča, potrdilo ministrstva za pravosodje, registracija podjetja, BON1, BON 2 oziroma BON 3.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: imenovati morajo osebje, kvalifikacijo in vrsto zadolžitve posamezne osebe pri izvedbi tega
javnega naročila, vodja skupine mora imeti
potrdilo o vpisu v inženirsko zbornico.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj še 120 dni od dneva, ki je določen za
oddajo ponudbe.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok izvedbe, garancijska doba, reference,
dosedanje sodelovanje.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 3. 2001.
JP Vodovod Kanalizacija, d.o.o.
Št. 45/762/2001
Ob-45543
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, faks 01/474-24-32, tel.
01/474-24-33.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvedba gradbenih in obrtniških del pri zamenjavi VN
opreme v 110 in 220 kV stikališčih v
RTP 400/220/110 kV Beričevo (po prilogi 1 A, kat. 1, ZJN-1).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: RTP 400/220/110 kV
Beričevo.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 30. 7. 2001
do 12. 11. 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumen-
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tacijo in dodatne informacije: pri naročniku, prevzem dokumentacije v tajništvu Prenosa električne energije, 2. nadstropje,
Andreja Mihevc, dodatne informacije Jure
Čater.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 57.120 SIT (cena 48.000
SIT +DDV 9.120 SIT), virmansko nakazilo
z oznako naziva javnega razpisa na žiro račun št. 50106-601-90093.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 5. 2001 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, vložišče, prevzemnica Katarina Lipovec.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, 9. 5. 2001 ob 10.
uri, v dvorani D, IV. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija, ki se glasi na 5% ponudbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo, obračun po situacijah, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati še sledeče pogoje:
1. podati potrdilo Ministrstva za finance,
pristojnega davčnega urada, da je ponudnik
zavezanec za DDV,
2. 1 referenca ponudnika in vseh podizvajalcev pri gradbenih delih v II. nevarnostnem območju v stikališču 110 kV, 220 kV
ali 400 kV v zadnjih 5 letih – ponudnik naj
navede številko pogodbe, datum podpisa
pogodbe, naslov projekta-objekta, kjer je
dela izvajal in pogodbenega partnerja. Če
je pogodbeni partner ELES, naj navede pogodbenega predstavnika s strani ELES-a,
če je pogodbeni partner izven ELES-a, naj
naročnik pisno potrdi uspešnost izvedbe
posla,
3. v primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo o skupnem nastopanju; podati
mora izjave vseh njegovih podizvajalcev, da
je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal vse svoje zapadle obveznosti,
4. rok izvedbe del od 30. 7. 2001 do
12. 11. 2001,
5. garancijski rok najmanj 18 mesecev
od zapisniško potrjenega zaključka posla,

Št.

6. podati izpolnjen obrazec “ponudba”.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da, ZJN-1:
3. posebne določbe za oddajo naročila
za blago, gradnje in storitve in za oddajo
naročila za blago, gradnje in storitve na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju,
3.4. oddaja naročila na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: zakoni in predpisi:
1. Zakon o graditvi objektov,
2. Energetski zakon,
3. Tehnični predpisi za obratovanje in
vzdrževanje EEP,
4. Tehnični predpisi za zaščito EEP pred
pranapetostmi,
5. Pravilnik o tehničnih normativih za
gradnjo nadzemnih EE vodov od 1 kV do
400 kV,
6. Pravilnik o tehničnih predpisih za strelovode,
7. Pravilnik o tehničnih normativih za NN
elektroinstalacije,
8. Pravilnik o tehničnih normativih za varstvo EEP in naprav pred požarom,
9. Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
10. Pravilnik o listinah za sredstva za
delo,
11. Pravilnik o tehničnih normativih za zaščito NN omrežij in pripadajočih TR postaj,
12. Razni standardi,
13. upravnih odločb ni, je pa inšpekcijska odločba: ureditvena odločba REI pri
MGD.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 23. 7. 2001; 24. 5.
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (75%), s strani naročnikov potrjene reference ponudnika ali podizvajalca za tovrstna dela v stikališču 110,
220 in 400 kV, ki so razvidna iz tehničnih
razpisnih pogojev (15%), v plačilni pogoji
(5%), garancija za izvedena dela (5%).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled objekta bo 25. 4. 2001.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 3. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 45/763/2001
Ob-45544
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, faks 01/474-24-32, tel.
01/474-24-33.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvedba gradbenih in obrtniških del pri zamenjavi VN
opreme v 110 in 220 kV stikališčih v
RTP 220/110 kV Cirkovce (po prilogi 1
A, kat. 1, ZJN-1).
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4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: RTP 220/110 kV Cirkovce.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 4. 6. 2001
do 30. 11. 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku, prevzem dokumentacije v tajništvu
Prenosa električne energije, 2. nadstropje,
Andreja Mihevc, dodatne informacije Jure
Čater.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 57.120 SIT (cena 48.000
SIT +DDV 9.120 SIT), virmansko nakazilo
z oznako naziva javnega razpisa na žiro račun št. 50106-601-90093.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 5. 2001 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, vložišče, prevzemnica Katarina Lipovec.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, 8. 5. 2001 ob 10.
uri, v dvorani D, IV. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija, ki se glasi na 5% ponudbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo, obračun po situacijah, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati še sledeče pogoje:
1. podati potrdilo Ministrstva za finance,
pristojnega davčnega urada, da je ponudnik
zavezanec za DDV,
2. 1 referenca ponudnika in vseh podizvajalcev pri gradbenih delih v II. nevarnostnem območju v stikališču 110 kV, 220 kV
ali 400 kV v zadnjih 5 letih – ponudnik naj
navede številko pogodbe, datum podpisa
pogodbe, naslov projekta – objekta, kjer je
dela izvajal in pogodbenega partnerja. Če
je pogodbeni partner ELES, naj navede pogodbenega predstavnika s strani ELES-a,
če je pogodbeni partner izven ELES-a, naj
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naročnik pisno potrdi uspešnost izvedbe
posla,
3. v primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo o skupnem nastopanju; podati
mora izjave vseh njegovih podizvajalcev, da
je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal vse svoje zapadle obveznosti,
4. rok izvedbe del od 4. 6. 2001 do
30. 11. 2001,
5. garancijski rok najmanj 18 mesecev
od zapisniško potrjenega zaključka posla,
6. podati izpolnjen obrazec “ponudba”.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da, ZJN-1:
3. posebne določbe za oddajo naročila
za blago, gradnje in storitve in za oddajo
naročila za blago, gradnje in storitve na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju,
3.4. oddaja naročila na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: zakoni in predpisi:
1. Zakon o graditvi objektov,
2. Energetski zakon,
3. Tehnični predpisi za obratovanje in
vzdrževanje EEP,
4. Tehnični predpisi za zaščito EEP pred
pranapetostmi,
5. Pravilnik o tehničnih normativih za
gradnjo nadzemnih EE vodov od 1 kV do
400 kV,
6. Pravilnik o tehničnih predpisih za strelovode,
7. Pravilnik o tehničnih normativih za NN
elektroinstalacije,
8. Pravilnik o tehničnih normativih za varstvo EEP in naprav pred požarom,
9. Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
10. Pravilnik o listinah za sredstva za
delo,
11. Pravilnik o tehničnih normativih za
zaščito NN omrežij in pripadajočih TR postaj,
12. razni standardi,
13. upravnih odločb ni, je pa inšpekcijska
odločba: ureditvena odločba REI pri MGD.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 22. 7. 2001; 23. 5.
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (75%), s strani naročnikov potrjene reference ponudnika ali podizvajalca za tovrstna dela v stikališču 110,
220 in 400 kV, ki so razvidna iz tehničnih
razpisnih pogojev (15%), v plačilni pogoji
(5%), garancija za izvedena dela (5%).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled objekta bo 24. 4. 2001.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 3. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije
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Ob-45546
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,
1000 Ljubljana, tel. 30-77-200.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: št. kategorije 14
oddaja storitev: čiščenje poslovnih prostorov in oskrba s pripadajočimi čistilnimi in toaletnimi potrebščinami. Površina čiščenja v skupni izmeri 9.273,19
m2 (na Miklošičevi 24 je 7.636,67 m2,
na Mali ulici 3 pa 1.638,52 m2).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana, Miklošičeva
24 in Mala ulica 3.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
niso dovoljene.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: junij 2001 za dobo 5 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Kadrovski
splošni oddelek OE Ljubljana, Miklošičeva
24, I. nadstropje, soba 137, Tanja Jelen.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delovni
dan od 9. do 12. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo do 13. 4. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR:
50101-609-10355, sklic na št. OE LJ –
JN.0309-5/01-S.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 23. 4. 2001
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ZZZS, Miklošičeva 24, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 4. 2001 ob 12. uri, v sejni sobi,
II. nad., št. 231.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1% ponudbene vrednosti. Bančna garancija
za resnost ponudbe mora veljati do 30. 7.
2001.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba o skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu
Zakona o javnih naročilih so navedeni v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: ni posebnih predpisov.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 7. 2001. Predvideni datum odločitve je 15. 5. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena,
2. plačilni pogoji,
3. reference.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 3. 2001.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Št. 11/01
Ob-45586
1. Naročnik: JP Komunala Laško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 52,
Laško.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: vgrajevanje odpadkov v deponijsko telo – priloga 1 B
– 27. druge storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja za celoto.
5. Kraj izvedbe: deponija nenevarnih –
komunalnih odpadkov Strenko – Občina
Laško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od izvedbe JN
do konca leta 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Organizacija
dela; Romana Deželak.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 6. 4. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
50710-601-16497, ali na blagajni podjetja.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 5. 2001 do 15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JP Komunala Laško, d.o.o.,
Podšmihel 1e, Laško.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 5. 2001 ob 14. uri, na sedežu podjetja v Laškem, Podšmihel 1e.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% predračunske vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: financiranje je zagotovljeno z gospodarskim načrtom podjetja.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
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14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: skaldno z razpisno
dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti do konca leta 2001, odločitev o
sprejemu ponudbe bo podana do 15. 5.
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: skladno
z razpisno dokumentacijo.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2001.
JP Komunala Laško, d.o.o.
Št. 06/01
Ob-45594
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, tel. 01/431-52-55, faks
01/432-40-74, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje strokovnega nadzora gradbenih in elektromontažnih del pri gradnji transformatorskih
postaj SN/NN s SN in NN vodi na območju JP Elektro Ljubljana, d.d., za obdobje enega leta 2001/2002.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: eventualne delne ponudbe, ki se bodo nanašale na posamezno distribucijsko
enoto kot celoto bodo upoštevane, s
tem, da morajo obsegati vsa razpisana
dela strokovnega nadzora za izbrano
distribucijsko enoto ali več distribucijskih enot.
5. Kraj izvedbe: področje Javnega podjetja Elektro Ljubljana, d.d.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
eventualne variantne ponudbe ne bodo
upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: strokovni nadzor po tem razpisu se bo izvajal v obdobju
enega leta 2001/2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri
kontaktni osebi Nataša Škerjanec, tel.
01/431-52-55 v sobi št. 16, na naslovu
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56/VI, Ljubljana.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 23. 4. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključno z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana,
d.d., št.: 50102-601-90004, sklic na številko: 007991-276, z obvezno navedbo
davčne številke.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 23. 4. 2001 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Služba za javna naročila in nabavo, Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima obvezno pripisano “Javni razpis JN 06/01 –
Ponudba za izvajanje strokovnega nadzora
gradbenih in elektromontažnih del pri gradnji transformatorskih postaj SN/NN s SN in
NN vodi na območju JP Elektro Ljubljana,
d.d., za obdobje enega leta 2001/2002 –
Ne odpiraj”.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 23. 4.
2001 ob 12. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju Javnega podjetja Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska c. 56/VII, v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je 30
dni.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih:
1. izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, oziroma samostojni podjetniki priglasitveni list DURS-a, ki ni starejši od
90 dni,
2. veljavna odločba – dovoljenje upravnega organa za upravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa, in ni starejše od 90 dni,
3. dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
4. dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem ali
izdana pravnomočna sodna ali upravna
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odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila, ne starejše od 30 dni,
5. dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,
6. bančna garancija za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT,
7. izjava banke, o predložitvi posebne
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v RD),
8. BON 1, BON 2, oziroma BON 3, pri
čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON 3
pa ne starejša od 30 dni, oziroma davčna
odmera samostojnega podjetnika za leto
1999, ne starejša od 90 dni,
9. neodvisno revizijsko mnenje za zadnje poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k reviziji, datum overovitve kopije le tega ne sme biti starejši od 90 dni,
10. dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
11. izjava ponudnika o obveznostih po
Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode
in o ugotavljanju skladnosti, o sposobnosti
dajanja tehničnih informacij in zagotovitvi
garancij in servisiranju,
12. pogodba s podizvajalcem, oziroma
ponudnikom o skupnem nastopanju, če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v obliki poslovnega sodelovanja,
13. pisne izjave vseh v svoji ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji naročila, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
obveznosti do njih,
14. dokazilo, da so ponudnik in njegovi
izvajalci – strokovne osebe člani IZS in registrirani za izvajanje strokovnega nadzora,
15. dokazilo o kadrovskih kapacitetah,
strokovni usposobljenosti kadrov ponudnika, oziroma njegovega podizvajalca, ki bodo omogočili izvedbo naročila,
16. potrjen vzorec pogodbe.
Starost dokumentov se šteje od dneva
odpiranja ponudb. Pridobitev dokumentov
pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 in 10 velja tako za ponudnika kot za eventualnega
podizvajalca in morajo biti predloženi v originalu ali notarsko overjene fotokopije,
ustrezno žigosani in podpisani.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od odpiranja ponudb: predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je max.
45 dni po odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (70%
delež),
– plačilni pogoji (5% delež),
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– izkušnje ponudnika o opravljenih delih s področja razpisanih del v JP Elektro
Ljubljana, d.d. (12% delež),
– izkušnje ponudnika o opravljenih delih s področja razpisanih del v drugih elektrogospodarskih družbah Slovenije (10%
delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000
(3% delež).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli zmanjša obseg razpisanih del, oziroma da v pogodbeni obseg del vključi dodatne objekte, izloči posamezne objekte ali
zamenja posamezni objekt z drugim objektom.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 18. 4. 2001.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 19. 3. 2001.
Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 30008-1/99
Ob-45595
1. Naročnik: Občina Bled.
2. Naslov naročnika: Občina Bled,
C. svobode 13, 4260 Bled (tel.
04/575-01-00, faks 04/574-12-43,
e-mail:obcina@bled.si).
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih v Občini Bled
– ponovni javni razpis, letna vrednost
5,000.000 SIT.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: Občina Bled.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek izvajanja vzdrževalnih del po podpisu pogodbe
za dobo enega leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina
Bled, C. svobode 13, 4260 Bled, dodatne
informacije daje Jože Dežman, tel.
04/575-01-24, faks 04/574-12-43.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v tajništvu Občine Bled vsak delovni dan do 20. 4. 2001
od 8. do 14. ure, s predložitvijo potrdila o
plačilu stroškov razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije v višini 10.000 SIT je potrebno
nakazati na žiro račun št. 51540 – 630 –
50251, sklic na št. 714199 05 s pripisom:
“Za razpisno dokumentacijo za vzdrževanje
javne razsvetljave”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: prijave je potrebno predložiti ne glede na način dospetja
do torka, 24. 4. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Bled, C. svobode 13,
4260 Bled.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo v torek, 24. 4.
2001 ob 12. uri, v sejni sobi v I. nadstropju Občine Bled, C. svobode 13, 4260
Bled.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od ocenjene vrednosti del, z veljavnostjo najmanj 90 dni po dnevu odpiranja
ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo nakazoval plačila na žiro račun izvajalca v roku 30 dni od potrditve računov.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ne.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: ostali pogoji
so podrobneje podani v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: odlok o načinu izvajanja gospodarske
javne službe za vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih v občini Bled (Ur. l. RS, št.
18/00).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
24. 6. 2001, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe 14. 5. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena vrednost – 45%, kadrovska usposobljenost in tehnična opremljenost ponudnika – 20%, reference – 15%, fiksnost cen
– 10%, dodatne ugodnoti – 5%, program
vzdrževalnih del – 5%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 69 z dne
4. 8. 2000.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2001.
Občina Bled
Št. 315-0005/99-100
Ob-45600
1. Naročnik (koncedent): Mestna občina Velenje.
2. Naslov naročnika: Titov trg 1, 3000
Velenje,
tel.
03/89-61-600,
faks
03/89-61-654,
e-mail:
alenka.plaskan@velenje.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvajanje koncesionirane gospodarske javne službe
vzdrževanje kategoriziranih občinskih
cest in javnih prometnih površin – (IA-1.
storitve vzdrževanja in popravila).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb

za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: sprejemljivost ponudbe za celoten
sklop (celotno območje), sprejemljivost ponudbe po sklopih (2 območji).
5. Kraj izvedbe: Območje Mestne občine Velenje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del
1. 10. 2001, trajanje koncesije 5 let z možnostjo podaljšanja za 3 leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pravna služba, Alenka Plaskan (03/89-61-665).
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 5. 2001 do
11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3000 Velenje (glavna pisarna).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 5. 2001 ob 12. uri, Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3000 Velenje,
sejna soba št. 27/1.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% vrednosti ponujenih storitev.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: skupni letni prihodki
v zadnjih treh letih (1998, 1999, 2000)
najmanj v višini trikratne vrednosti ponujenih del; neblokiran žiro račun v zadnjih 6
mesecih, najmanj ena primerljiva referenca v zadnjih 3 letih.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da – koncesijska dejavnost.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Odlok cestah v MO Velenje.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 30. 7. 2001; 22. 6.
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena (82%), indeksi podražitev
(18%).
18. Morebitne druge informacije o
naročilu: plačilo za dvig razpisne dokumentacije 15.000 SIT na ŽR št.
52800-630-10152 s pripisom “razpis za
vzdrževanje cest”.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2001.
Mestna občina Velenje
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ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za blago po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Popravki in dopolnitve
Št. 17-13/d/01
Ob-45601
Splošna bolnišnica Maribor popravlja in
dopolnjuje javni razpis po omejenem postopku za kardiokiruški medicinski potrošni
material, objavljen v Uradnem listu RS, št.
19, z dne 16. 3. 2001, Ob-45005, št.
13-13/01-2, v naslednji točki:
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
Doda se pogoj: 15. CE certifikat ali
ustrezen certifikat za kakovost artikla.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 311-1/01-3221
Ob-45435
1. Naročnik: Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50 (13.
nadstropje), Ljubljana, faks: 01/478-54-70.
3. (a) Vrsta in količina blaga: ekstra lahko kurilno olje za energetske potrebe.
(b) Kraj dobave: Zavodi za prestajanje
kazni zapora: ZPKZ Dob pri Mirni, ZPKZ
Koper, ZPKZ Ljubljana – Odprti oddelek Ig,
ZPKZ Maribor – Oddelek Murska Sobota in
Prevzgojni dom Radeče.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: dobavitelji se lahko potegujejo samo za celotno naročilo. Okvirna vrednost
naročila je 103,400.000 SIT brez DDV in
trošarin.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je sukcesivna celo leto. Sposobnost bo kandidatom
priznana za dobo 3 let. Znotraj tega obdobja
se bodo večkrat sprejemale ponudbe.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: razpisno dokumentacijo se dobi osebno v tajništvu na naslovu naročnika, na zahtevo pa tudi po pošti, faksu ali elektronski pošti.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame do poteka roka za prejem prijav za sodelovanje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacja je
brezplačna.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: prijave za sodelovanje v razpisu se
sprejema do 9. 4. 2001 do 14. ure.

Št.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: prijavo je potrebno predložiti na
naslov naročnika.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: finančna zavarovanja za resnost ponudbe se ne
zahtevajo. Ob sklenitvi pogodbe bo naročnik zahteval bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 10% od pogodbene
vrednosti.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
naročila je po dobavi z mesečnim zbirnikom
30 dni po izstavitvi računa.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik je lahko gospodarska družba ali samostojni podjetnik z
ustreznimi kvalifikacijami za prodajo predmeta javnega naročila. Ponudnik ne sme
biti s stečaju, imeti mora poravnane vse davčne in druge z zakonom določene obveznosti. Podrobnejše zahteve so podane v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: datum predložitve ponudb: 14. 5. 2001
do 14. ure. Predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 16. 5. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: vsem
prijaviteljem, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisne dokumentacije, bo priznana usposobljenost.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu se
dobi na naslovu naročnika pri Živi Zor ali
Mariji Tancek, tel. 478-52-70, elektronski
naslov: ursiks@gov.si.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 3. 2001.
Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij
Št. 93/2001
Ob-45457
1. Naročnik: Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije.
2. Naslov naročnika: Spodnje Škofije
40d,
6281
Škofije,
tel./faks
05/654-91-28.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila po
skupinah.
(b) Kraj dobave: Osnovna šola Oskarja
Kovačiča Škofije, Spodnje Škofije 40d,
6281 Škofije.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na naslednje sklope oziroma skupine živil:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso,
3. mesni izdelki,
4. perutnina,
5. zamrznjene ribe in morski sadeži,
6. jajca,
7. olje,
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8. zelenjava in sadje,
9. zamrznjena zelenjava,
10. sadni sokovi in sirupi,
11. žita in mlevski izdelki,
12. testenine,
13. zamrznjeni izdelki iz testa,
14. kruh in pekovsko pecivo,
15. keksi,
16. slaščičarska peciva,
17. kompoti in vloženo sadje,
18. začimbe,
19. vložena zelenjava,
20. čaji in čokoladni napitki v prahu,
21. ostalo prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na eno skupino, več skupin ali pa na vse skupine živil. V
posamezni skupini mora ponudnik zagotavljati vse artikle in celotno letno količino blaga.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je
sukcesivna za celo leto. Sposobnost se prizna za 3 leta, pogodba za dobavo blaga bo
sklenjena za vsako leto posebej.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Osnovna šola
Oskarja Kovačiča Škofije, Spodnje Škofije
40d, 6281 Škofije, tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
9. 4. 2001, med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.330 SIT (DDV je vključen) ŽR 51400-603-30143 s pripisom –
za razpisno dokumentacijo.
Pred dvigom razpisne dokumentacije
mora ponudnik predložiti potrdilo o vplačilu.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 10. 4. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije, Spodnje Škofije 40d, 6281
Škofije.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
naročila je po dobavi, s 15-dnevnim zbirnikom, 30 dni po izstavitvi računa.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ponudnikov žiro račun v preteklih 6
mesecih, pred objavo javnega naročila, ni
bil blokiran,
– da ponudnik zagotavlja vse artikle in
celotno letno količino blaga iz skupine živil,
na katero se je prijavil na razpis,
– da ponudnik nudi plačilo po dobavi, s
15-dnevnim zbirnikom, v roku 30 dni po
izstavitvi računa,
– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
fco sedež šole – razloženo,
– da bo ponudnik, po potrebi dostavljal
vzorce blaga in naročnika obveščal o akcijskih prodajah,
– da ponudnik zagotavlja odzivni čas
24 ur,

Stran

1364 / Št. 21 / 23. 3. 2001

– da ima ponudnik zagotovljeno kontrolo kakovosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati morajo predložiti ponudbe do
14. 5. 2001.
Odločitev o sprejemu ponudbe bo predvidoma 16. 5. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna cena – končna skupna vrednost
artiklov v skupini.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 3. 2001.
Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije
Št. 22
Ob-45509
1. Naročnik: Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna, v ustanavljanju.
2. Naslov naročnika: Rakitna 96, 1352
Preserje,
tel.
01/365-98-00,
faks
01/365-98-01.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po 3. odstavku 19. člena ZJN - 1.
(b) Kraj dobave: Rakitna.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
Ponudniki lahko konkurirajo za naslednje skupine blaga:
1. mleko,
2. jajca,
3. slaščičarski izdelki,
4. kruh in pekovsko pecivo,
5. zamrznjeni izdelki iz testa,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena zelenjava,
8. ribe in konzervirane ribe,
9. mleko in mlečni izdelki,
10. čaji,
11. meso in mesni izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago,
13. sokovi.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 5.
2001 do 1. 5. 2004, tri leta.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna v ustanavljanju, Rakitna 96, 1352 Preserje.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
5. 4. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na žiro račun:
50101-603-46790.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 10. 4. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Mladinsko klimatsko zdravilišče
Rakitn v ustanavljanju, Rakitna 96, 1352
Preserje.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica ali denarni depozit.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev.
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9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe o skupnem nastopu.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega ŽR,
– da ima ponudnik izkušnje z dobavo
blaga javnim zavodom ali proračunskim uporabnikom,
– da ponudnik zagotavlja zahtevane letne količine blaga,
– da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni
rok,
– da zagotavlja dostavo fco skladišča naročnika razloženo,
– da ima ponudnik zagotovljeno kontrolo kakovosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 23. 4. 2001, 30. 4. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu:
Klopčič
Suzana,
tel.
01/365-98-00.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bila objavljena.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 3. 2001.
Mladinsko klimatsko zdravilišče
Rakitna
v ustanavljanju
Št. 10
Ob-45510
1. Naročnik: Dom dr. Janka Benedika
Radovljica.
2. Naslov naročnika: Šercerjeva 35,
4240 Radovljica, tel. 04/537-50-00, faks
04/537-51-70.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po 3. odst. 19. člena ZJN-1.
(b) Kraj dobave: Radovljica.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na naslednje skupine oziroma sklope:
1. sveže sadje, suho,
2. sveža zelenjava, suha,
3. zmrznjena zelenjava, sadje,
4. kruh in pekarsko pecivo,
5. moka in mlevski izdelki,
6. testenine,
7. meso klavno,
8. perutnina,
9. mesni izdelki,
10. zmrznjene ribe,
11. mleko in mlečni izdelki,
12. sladoledi,
13. gazirane pijače in mineralna voda,
14. sadni sirupi in sokovi,
15. alkoholne pijače,
16. zelenjava vložena, čaji, začimbe,
17. splošno prehrambeno blago,
18. jabolka,
19. krompir,
20. olje,
21. jajca.

Ponudniki lahko konkurirajo na eno skupino ali sklop, na več skupin oziroma na vse
skupaj.
Ponudnikom bo sposobnost priznana po
skupinah oziroma sklopih.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 5.
2001 do 1. 5. 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Dom dr. Janka
Benedika Radovljica, Šercerjeva 35, računovodkinja Marija Malej.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
5. 4. 2001, vsak delovnik med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na ŽR.
51540-603-32015.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 10. 4. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Dom dr. Janka Benedika Radovljica, Šercerjeva 35.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica ali denarni depozit.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe o skupnem nastopu.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ponudnik v zadnjih 6. mesecih ni
imel blokiranega žiro računa,
– da ima izkužnje z oskrbovanjem javnih
zavodov ali drugih proračunskih uporabnikov,
– da zagotavlja zahtevane letne količine
blaga,
– da nudi 30-dnevni plačilni rok,
– da nudi dostavo fco skladišče naročnika – razloženo,
– da zagotavlja kontrolo kakovosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 23. 4. 2001, 1. 5. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Dom dr. Janka Benedika Radovljica, Šercerjeva 35 (računovodkinja Marija
Malej).
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bila objavljena.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 3. 2001.
Dom dr. Janka Benedika, Radovljica
Št. 404-08-16/01-3
Ob-45511
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
24-26,
1000
Ljubljana,
tel.01/433-11-11, faks01/431-90-35.
3. (a) Vrsta in količina blaga: mleko in
mlečni izdelki.
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(b) Kraj dobave: vojašnice po RS.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: predmet razpisa je en sklop in več
skupin lokacij.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: priznanje
sposobnosti za obdobje 3 let, in sicer od:
6. 2001 do 6. 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva: razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba
Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, soba
št. 550.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS 23/2001) na žiro račun št.
50100-637-55216. Prevzem razpisne dokumentcije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke:
navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic in
številko) ter potrdilo o registraciji, če ste
davčni zavezanec.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 11. 4. 2001 do 15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Ministrstvo za obrambo, prevzemnik sprejemna pisarna - vložišče, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj – prijava MORS –
23/2001 – Mleko in mlečni izdelki”.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v I.
fazi niso zahtevana.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da nima blokiranega žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti,
– da v primeru sklenitve pogodbe nudi
30-dnevni plačilni rok,
– da bodo ponujeni izdelki ustrezali kakovostnim zahtevam in normativnim aktom,
– da zagotavlja oskrbo tudi v primeru mobilizacije za potrebe vojnih enot,
– da bo v primeru priprave hrane na terenu za večje enote vršil dostavo na sporočeno lokacijo,
– da ima za mleko in mlečne izdelke
ovalno ali SI okroglo veterinarsko oznako,
– da je normalni odzivni čas za mleko 24
ur, za vse ostale mlečne izdelke pa 48 ur.
Intervencijski odzivni čas je 4 ure, reklamacijski čas za mleko in mlečne izdelke pa
2 uri,
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– da vsi izdelki z rokom uporabe, krajšim od 5 dni ob dobavi ne bodo starejši od
enega dne; izdelki z rokom uporabe od 5
do 10 dni pa ob dobavi ne bodo starejši od
dveh dni,
– da imajo vsi izdelki iste vrste, dobavljeni na določen dan, enak datum uporabe,
– da zagotavlja vso povratno embalažo
in skrbi za njeno higieno,
– da ponudmik zagotavlja vso povratno
embalažo, skrbi za njeno higieno,
– da ponudnik nudi v uporabo zmrzovalne skrinje za zmrznjene izdelke, katere tudi
vzdržuje,
– da se transport mleka in mlečnih izdelkov do kupca vrši v za to namenjenih hlajenih vozilih, tako da se hladna veriga ne pretrga.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 15. 5. 2001, 30. 5. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Marjeta Bartol, tel. 01/471-23-40.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 3. 2001.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-14/01-3
Ob-45512
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
24-26,
1000
Ljubljana,
tel.01/433-11-11, faks 01/431-90-35.
(a) Vrsta in količina blaga: meso in mesni izdelki v dveh sklopih.
I. sklop: sveže meso in sveži mesni
izdelki, poltrajni suhomesnati izdelki,
II. sklop: poltrajni mesni izdelki, trajni
suhomesnati izdelki.
(b) Kraj dobave: vojašnice po RS.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: predmet razpisa sta dva sklopa in
več skupin lokacij, možna je prijava na enega ali oba sklopa in skupino lokacij.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: priznanje
sposobnosti za obdobje 3 let in sicer od: 6.
2001 do 6. 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva: razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba
Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, soba
št. 550.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS 22/2001) na žiro račun št.
50100-637-55216. Prevzem razpisne dokumentcije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke:
navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic in
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številko) ter potrdilo o registraciji, če ste
davčni zavezanec.
6.(a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 11. 4. 2001 do 15. ure
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Ministrstvo za obrambo, prevzemnik sprejemna pisarna - vložišče, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z napisom: »Ne odpiraj – prijava MORS –
22/2001 – Meso in mesni izdelki«.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v I.
fazi niso zahtevana.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da bodo ponujeni izdelki ustrezali kakovostnim zahtevam in normativnim aktom,
– da zagotavlja upoštevanje vseh objavljenih odredb, ki se nanašajo na prepoved
uvoza živine in mesa iz raznih držav,
– da v primeru odstopanj od zakonskih
predpisov zagotavlja, da imajo izdelki Dovoljenje za odmik Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega žiro računa,
– da ima zaposlene, ki bodo sposobni
izvesti pogodbo,
– da bo v primeru sklenitve pogodbe nudil 30 dnevni plačilni rok,
– da zagotavlja oskrbo tudi v primeru mobilizacije za potrebe vojnih enot,
– da v primeru priprave hrane na terenu
za večje enote zagotavlja dostavo na sporočeno lokacijo,
– da zagotavlja meso kopitarjev, parkljarjev, perutnine, gojene divjadi ter mesne izdelke iz navedenih vrst mesa, z ovalno ali SI
okroglo veterinarsko oznako.
Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da dokaže svojo sposobnost izpolnitve javnega naročila za I. sklop:
– da zagotavlja transport mesa in mesnih
izdelkov do kupca v za to namenjenih hlajenih
vozilih, tako da se hladna veriga ne pretrga,
– da zagotavlja normalni odzivni čas za
meso, sveže klobase in hrenovke 1-2 dni,
za vse ostale mesne izdelke pa 1-5 dni in da
zagotavlja intervencijski odzivni čas za meso in mesne izdelke 5 ur ter reši reklamacije
v roku 2 ur,
– da zagotavlja dobavo mesa in svežih
mesnih izdelkov do enega dne po končanem procesu zorenja, kjer je to potrebno;
izdelki z rokom trajanja od 10 do 30 dni ob
dobavi ne smejo biti starejši od pet dni,
– da odstopanja v teži oziroma masi uporabniškega kosa mesa ali mesnega izdelka
ne smejo pri posameznem izdelku presegati ± 3% zahtevane teže, celotna dobavljena
količina pa ne sme odstopati več kot ±1%.
Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da dokaže svojo sposobnost izpolnitve javnega naročila za II. sklop:
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– da zagotavlja, da mesni izdelki z rokom trajanja od 10.do 30. dni ne smejo biti
ob dobavi starejši od 5 dni,
– da zagotavlja, da mesni izdelki z rokom trajanja od treh mesecev do enega leta
ne smejo biti ob dobavi starejši od dveh
mesecev,
– da ima certifikat kakovosti grupe ISO
9000,
– da je sposoben pakirati rezane salame
in druge izdelke v vakum folijo, po naročnikovih zahtevah.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 15. 5. 2001, 30.5. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Marjeta Bartol, tel. 01/471-23-40.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: je bil objavljen: Ur. l. RS, št.
88 z dne 29. 9. 2000, Ob-35986.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 3. 2001.
Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije
Št. 404-08-15/01-2
Ob-45513
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
24-26,
1000
Ljubljana,
tel.01/433-11-11, faks 01/431-90-35.
(a) Vrsta in količina blaga:
1. sklop: sadni sok, nektar, sadne pijače,
2. sklop: sadni sirup,
3. sklop: ledeni čaj, voda, brezalkoholno pivo in alkoholno pivo.
(b) Kraj dobave: vojašnice po RS.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: predmet razpisa je eden ali več sklopov za vse lokacije.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: priznanje
sposobnosti za obdobje 3 let, in sicer od:
6. 2001 do 6. 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva: razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, kontaktna oseba Boštjan
Purkat, tel. 01/471-25-86, soba št. 550.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS 24/2001) na žiro 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:
navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic in
številko) ter potrdilo o registraciji, če ste
davčni zavezanec.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 11. 4. 2001 do 15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Ministrstvo za obrambo, prevzem-
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nik sprejemna pisarna - vložišče, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj – prijava MORS –
24/2001 – Pijače, sirupi in napitki”.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v I.
fazi niso zahtevana.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da bodo ponujeni izdelki ustrezali kakovostnim zahtevam in normativnim aktom,
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega žiro računa,
– da bo v primeru sklenitve pogodbe nudil 30 dnevni plačilni rok,
– da zagotavlja normalni odzivni čas 2
do 3 dni, intervencijski odzivni čas 4 - 5 ur
od prejema naročila ter reklamacijski odzivni čas 2 uri,
– da zagotavlja oskrbo tudi v času mobilizacije za potrebe vojnih enot,
– da v primeru priprave hrane na terenu
za večje enote zagotavlja dostavo na sporočeno lokacijo,
– da bo pri ponudbi iskanih izdelkov najprej ponudil izdelek domače proizvodnje,
če le tega ni v zahtevani kvaliteti, potem pa
tuj izdelek,
– da bo zagotovil dobavo izdelka, pri katerem ni pretekla več kot polovica celotnega roka uporabe,
– da bodo vsi dobavljeni izdelki iz iste
serije.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 15. 5. 2001, 30. 5. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Marjeta Bartol, tel. 01/471-23-40.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 3. 2001.
Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije
Št. 16-7/RTG/01
Ob-45602
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: RTG material in ostalo.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideno
od 1. 6. 2001 do 31. 12. 2001 razdeljeno
na dva obdobja.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno ali po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije, faks: 02/331-15-33 .
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do roka za predložitev prijave; vsak delovnik med
11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na ŽR št. 51800-603-33486, s pripisom za
razpisno dokumentacijo RTG material in
ostalo.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 13. 4. 2001, do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska 5, 2000
Maribor.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, če bo
vrednost ponudbe nad 25 mio SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z
opravljanjem dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni
na dan določen za predložitev prijav;
3. da mu v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem, ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
mu je prepovedano opravljanje dejavnosti,
ki je predmet tega javnega naročila;
4. da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle do
dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni
davčni urad ali carinska uprava; potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni na dan določen
za predložitev prijav;
5. da ima veljavno dovoljenje upravne
enote oziroma drugega pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
javnega naročila;
6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali Podatke iz bilance uspeha in Podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2 ali BON-3); dokumenti ne smejo
biti starejši od 30 dni na dan določen za
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predložitev prijav (ne velja za obrazec
BON-1);
6.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih vključno do dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0, ali
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih vključno do dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
6.2 da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkazane
pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od ocenjene vrednosti tega razpisa, ali
– čiste prihodke od prodaje, izkazane pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od ocenjene vrednosti tega razpisa, ali
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca Podatki iz bilance uspeha, enake ali večje od ocenjene vrednosti
tega razpisa;
7. da zagotavlja razpisane količine artiklov, na katere se prijavlja;
8. da ponuja artikle, ki ustrezajo tehničnim in kakovostnim zahtevam, opredeljene v specifikaciji zahtev naročnika ter v
tehničnem in kakovostnem opisu artiklov;
9. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prevzema blaga;
10. da bo dostava fco Splošna bolnišnica Maribor - razloženo;
11. da bo dobavni rok največ 7 dni
ter da bo po vsakem posameznem naročilu
dobavljena celotna količina naročenih artiklov;
12. da bo imel blago, ki bo predmet
pogodbe, na zalogi v svojem skladišču;
13. potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravstvo o vpisu v register
dobaviteljev medicinskih pripomočkov –
promet z medicinskimi pripomočki na debelo ali potrdilo Urada RS, da je v postopku
pridobitve registracije;
14. potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravstvo o vpisu vseh ponujenih artiklov v register medicinskih pripomočkov, ali potrdilo Urada RS, da je/so v
postopku pridobitve registracije, če to zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih
zahteva. (Pod 14. točko lahko prijavitelji predložijo kopijo objave registriranih medicinskih pripomočkov iz Uradnega lista RS, na
katere se prijavljajo).
15. CE certifikat ali ustrezen certifikat
za kakovost artikla.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb do 8. 5. 2001 do
13. ure, odločitev o sprejemu 14. 5. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna cena artikla.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: ponovljen razpis. Ocenjena vrednost
razpisa je 53,420.000 SIT (brez DDV). Prijaviti se je možno na posamezen artikel.
Dodatne informacije na tel.: 02/321-25-64,
Monika Lepoša.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /

Št.

15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2001.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 221/2001
Ob-45610
1. Naročnik: Vrtci Brezovica.
2. Naslov naročnika: Nova pot 9, Vnanje Gorice, 1351 Brezovica.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po skupinah.
(b) Kraj dobave: Vnanje Gorice, Nova
pot 9 in Podpeč, Jezero 113.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja je predvidena po naslednjih
sklopih:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. sladoledi,
3. meso in mesni izdelki,
4. perutnina in izdelki,
5. ribe,
6. kruh in pecivo,
7. zelenjava, suhe stročnice in sadje,
8. konzervirana zelenjava in konzervirano sadje,
9. žita in mlevski izdelki,
10. testenine,
11. sadni sokovi,
12. ostalo prehrambeno blago,
13. razno blago.
Ponudniki lahko konkurirajo za en sklop,
za več sklopov oziroma za vse skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 15. 6. 2001
do 14. 6. 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Vrtci Brezovica,
Nova pot 9, Vnanje Gorice, 1351 Brezovica.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do 13.
4. 2001 do 12. ure (vsak delovni dan od 8.
do 12. ure v tajništvu).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na ŽR št.
50106-603-403467.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 20. 4. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Vrtci Brezovica, Nova pot 9, Vnanje Gorice, 1351 Brezovica.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica v znesku 500.000 ali denarni depozit.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev glede financiranja.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe o skupnem nastopu.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega ŽR,
2. da ponudnik zagotavlja zahtevane letne količine blaga,
3. da ponudnik nudi 30 dnevni plačilni
rok,
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4. da ponudnik dostavlja blago fco skladišče naročniku-razloženo,
5. da ponudnik zagotavlja kontrolo kakovosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 7. 5. 2001, 17. 5. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: tel. 01/36-51-233, Cilka Rožmanec,
vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bila objavljena.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 3. 2001.
Vrtci Brezovica

ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za storitve po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku
Št. B-1/01
Ob-45533
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje zunanje
kontrole kvalitete na G+R cestah v Republiki Sloveniji (sklic: Priloga 1A točka
12).
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: ponudnik mora predložiti ponudbo za izvajanje zunanje kontrole kvalitete za vse navedene sklope, in sicer: – zemeljska dela, – asfalterska dela, – hidroizolacijska dela, – betonska dela.
5. Kraj izvedbe: ceste na območju Republike Slovenije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudnikom, ki
bodo izpolnjevali vse pogoje iz 10. in 11.
točke Navodil ponudnikom, bo naročnik
priznal usposobljenost, skladno z 49. členom ZJN-1, za dobo 36 mesecev od datuma izdaje obvestila o priznanju usposobljenosti. Naročnik si pridržuje pravico, da bo
po preteku 12 mesecev preveril razmere na
trgu (širitev trga, odpiranje meja, ustanovitev novih ponudnikov, prenehanje obstoječih ponudnikov) in bo, v primeru ugotovljenih bistvenih sprememb, izvedel nov postopek.
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8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana, soba 416/IV, (Irena Skubic)
tel.
01/478-83-36,
faks
01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 2415.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 8. 5. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, vložišče (soba 21/I)
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so natančno
navedeni in razčlenjeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe v točki 11.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in
predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: v 2. fazi omejenega postopka
oddaje javnega naročila bodo morali kandidati predložiti ponudbo predvidoma
30. 5. 2001, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe pa je 15. 6. 2001.
16. Merila za ocenitev ponudb: v 2.
fazi omejenega postopka oddaje javnega
naročila bo edino merilo najnižja ponudbena cena.
17. Morebitne druge informacije o
naročilu: naročnik bo pojasnila razpisne
dokumentacija v najkrajšem možnem času posredoval ponudnikom le na podlagi
pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje
pet (5) dni pred potekom roka za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste – Služba za javna naročila in
letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 3. 2001.
Direkcija RS za ceste
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ZJN-14.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za
storitve po postopku s pogajanji
Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za storitve po
postopku s pogajanji
Št. 313/01-46/11
Ob-45466
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
3. Navedba določbe zakona o javnih
naročilih, po kateri poteka postopek: po
2. točki 2. odstavka 20. člena.
4. Vrsta storitve in opis storitve ter
sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: odvoz
nepravilno parkiranih, zapuščenih, pokvarjenih in poškodovanih vozil na območju Mestne občine Kranj, 1B kategorija 27.
5. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
6. Kraj izvedbe: območje Mestne občine Kranj.
7. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
8. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: dela - storitev
se bo izvajala predvidoma od 1. 6. 2001
do 31. 12. 2006.
9. (a) Naslov službe in osebe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Kranj, oddelek za gospodarske javne
službe, soba 215, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, kontaktna oseba Anton Draškovič
tel. 04/2373-155.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo do navedenega roka s potrdilom o plačilu razpisne
dokumentacije v višini 10.000 SIT na žiro
račun
Mestne
občine
Kranj
št.
51500-630-50113 s pripisom »Razpisna
dokumentacija za odvoz vozil«.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 17. 4. 2001
do 11.ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene na naslov Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti z naslovom naročnika, s pripisom »Odvoz vozil-ponudba, ne odpiraj« in številko
objave tega razpisa, ter z naslovom ponudnika.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: odpiranje ponudb bo

17. 4. 2001 ob 13. uri v prostorih Mestne
občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
v sobi št. 9, pritljičje; predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: do 24. 5.
2001.
12. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevani: bančna garancija.
13. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna (Ur.
l. RS, št. 9/2000).
14. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih 47. člen): v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
15.Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti poleg splošnih
pogojev od 41. in 43. členu zakona o javnih naročilih:
– Registracija ponudnika:
a) pravne osebe morajo priložiti izpisek
iz sodne evidence, ki vsebuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejši
od 30 dni ali
b) samostojni podjetnik mora priložiti
priglasitveni list DURS-a za samostojnega
podjetnika;
– odločba oziroma dovoljenje za opravljanje dejavnosti od pristojnega upravnega
organa v skladu z veljavno zakonodajo;
– navedba nekaj osnovnih podatkov o
podjetju ali drugem gospodarskem subjektu in dosedanje poslovanje;
– dokazilo od sodišča, da podjetje ni v
postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku, ne starejše od 30
dni od te objave razpisa;
– dokazilo o nekaznovanosti vodstvenih
delavcev ponudnika od sodišča v zvezi s
poslovanjem v zadnjih 3 letih pred razpisom, ne starejše od 30 dni od te objave
razpisa;
– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali
predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s sodno odločbo ustavljeno, ne
starejše od 30 dni od te objave,
– potrdilo davčnega organa, da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države;
– overjeno revidirano bilanco stanja in
uspeha za leto 2000;
– Finančna dokazila:
a) pravne osebe: podatke o boniteti in
plačilni sposobnosti (obrazca o boniteti
BON 1 in BON 2, oziroma BON 3 ali podobna dokazila banke ali druge ustrezne organizacije v izvirniku), ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva razpisa;
b) samostojni podjetnik: davčna odmera za leto 1999 in davčna napoved za leto
2000;
– potrdilo o povprečnem stanju finančnih sredstev na računu za obdobje od 1.
12. 2000 do 28. 2. 2001;
– načrtovan program dejavnosti odvoza
vozil z oceno vrednosti naprav in objektov,
potreben čas ureditve, finančni načrt, načrt investicij;
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– seznam najvažnejših opravljenih storitev s področja predmeta tega razpisa v
zadnjih treh letih s potrdili naročnikov (reference);
– navedba sedanje tehnične in kadrovske usposobljenosti za odvoz vozil;
– izjava o minimalni kadrovski usposobljenosti in tehnični opremljenosti za izvjanje storitve;
– veljavno licenco za opravljanje prevoza stvari za lastne potrebe v notranjem cestnem prometu;
– izjava, da bo prevzel vsa razpisana
dela v celoti;
– izjava, da bo prevzel odvoz vozil od 7.
do 19. ure od ponedeljka do sobote;
– izjava, da bo omogočil lastnikom prevzem vozil 24 ur na dan;
– dokazilo, da ima zagotovljeno velikost
površine za hrambo najmanj prostora za
20 nepravilno parkiranih in 30 zapuščenih
vozil oziroma najmanj 1000 m2 veliko parkirišče, urejeno v skladu s predpisi o gradnjih takih objektov, na območju Mestne
občine Kranj.
16. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali z upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te storitve:
odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Ur. l. RS, št. 2/2001) in
Pravilnik o odvozu nepravilno parkiranih in
zapuščenih vozil (Uradni list RS, št.
16/2001).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitev: da.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– stroški za odvoz, hrambo in razgradnjo ali uničenje vozila kot kosovni odpadek
(stroški prihoda, natovarjanja, prevoza, raztovarjanja, zavarovanja, hrambe, izdaje in
evidence vozil), če jih lastnik oziroma prevzemnik vozila ne prevzame v roku 30 dni
od odstranitve: 10 točk več kot 35.000
SIT, 20 točk od 25.000 do 35.000 SIT,
30 točk do 25.000 SIT (skupaj največ 30
točk);
– stroški za odvoz, hrambo in vračanje
nepravilno parkiranih vozil:
– 2 točki do 30.000 SIT, 5 točk od
20.000 SIT do 30.000 SIT, 10 točk do
20.000 SIT (skupaj največ 10 točk);
– plačilni rok do naročnika:
– 15 točk za vsakih 15 dni daljšega
plačilnega roka od zakonskega, vendar največ 60 dni - (skupaj največ 30 točk – prej
10 točk);
– reference (reference v zadnjih treh letih ali trenutna usposobljenost ali sedanje
izvajanje ponujenega odvoza vozil: 5 točk
(skupaj največ 5 točk).
Skupaj je možnih največ 75 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ne.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: ne.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 3. 2001.
Mestna občina Kranj

Št.

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. 3
Ob-45395
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 28. 11. 2000.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– 5.000.000 rednih poštnih znamk
(prvi natis),
– 75,000.000 rednih poštnih znamk
(ponatis),
– 8,640.000 priložnostnih poštnih
znamk,
– 110.000 ovitkov prvega dne brez
znamk,
– 2,800.000 redne dopisnice,
– 25.000 ilustrirane dopisnice z
znamko,
– 400.000 celine – pisma s pisemskim papirjem.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena vrednost.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Delo tiskarna d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
95,411.377,83 SIT .
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 108,37.872,58 SIT, 95,11.377,83
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 3. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 161/2001
Ob-45439
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 6. 2. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: instrument ANRITSU MP 1570A, 1
komplet, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila na podlagi
5. točke 110. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elsinco, 1120 Dunaj,
Avstrija.
7. Pogodbena vrednost: 6,877.960 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 3. 2001.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. S-0049/01
Ob-45455
1. Naročnik: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Zagorje ob Savi.
2. Naslov naročnika: Grajska 2, 1410
Zagorje, tel. 03/56-64-100.
3. Datum izbire: 26. 2. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava kurilnega olja
– extra lahko El fco Rudnik Zagorje v
zapiranju, d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob
Savi, v okvirni količini 120.000 litrov
letno.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena – 10 točk, plačilni rok
– 4 točke, brezplačen prevoz – 1 točka,
odzivni čas – 1 točka, celovitost opisa ter
skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: OMV Istrabenz, d.o.o.,
Koper, Ferrarska 7, 6000 Koper.
7. Pogodbena
vrednost:
ca.
10,464.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 87.392 SIT – 87,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 3. 2001.
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.
Zagorje ob Savi
Št. 30
Ob-45505
1. Naročnik: Center za sluh in govor Maribor.
2. Naslov naročnika: Vinarska 6, 2000
Maribor, tel. 228-53-40, faks 228-53-63.
3. Datum izbire: 7. 2. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
I. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski izdelki,
II. sveže sadje in zelenjava,
III. zamrznjena zelenjava in ostali zamrznjeni izdelki,
IV. meso in mesni izdelki,
V. ribe sveže in zamrznjene,
VI. ostalo prehrambeno blago.
Kraj dobave: Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: poleg zakonsko določenih pogojev so bila uporabljena merila:
rok dobave, rok plačila, cena in celovitost
ponudbe.
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Pri sklopu I., V. in VI. so dobavitelji izpadli zaradi nepravilnih in nesprejemljivih ponudb; pri sklopu III. je dobavitelj izpadel
zaradi višje cene; za sklop VI. je bil postopek zaključen brez oddaje naročila, ker sta
bili oddani nesprejemljivi ponudbi.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
I. Kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski
izdelki: Kruh pecivo, d.d., Jožice Flander 2,
2000 Maribor, Pekarna Hlebček, Pragersko, Ptujska c. 74, 2331 Pragersko;
PPS-Ptujske pekarne in slaščičarne, Rogozniška c. 2, 2250 Ptuj;
II. Sveže sadje in zelenjava Gramis,
d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000 Murska Sobota,
III. Zamrznjena zelenjava in ostali zamrznjeni izdelki: Brumec Ručigaj, d.o.o., Loka,
Testenova 55, 1234 Mengeš,
IV. Meso in mesni izdelki: Mesarija Stevo Babič, s.p., V zavoju 32c, 2000 Maribor, Mesarstvo Igor Bračič, s.p., Ul. Borcev
za severno mejo 29, 2000 Maribor,
V. Ribe sveže in zamrznjene: Brumec
Ručigaj, d.o.o., Loka, Testenova 55, 1234
Mengeš.
7. Pogodbena vrednost:
I. Kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski
izdelki: od 936.728 SIT do 1,161.624,71
SIT,
II. Sveže sadje in zelenjava: 566.654,30
SIT,
III. Zamrznjena zelenjava in ostali zamrznjeni izdelki: 176.367,78 SIT,
IV. Meso in mesni izdelki: od
1,290.026,10 SIT do 1,583.021,40 SIT,
V. Ribe
sveže
in
zamrznjene:
219.621,24 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. Kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski
izdelki: od 863.791 SIT do 1,161.624,71
SIT,
II. Sveže sadje in zelenjava: 566.654,30
SIT,
III. Zamrznjena zelenjava in ostali zamrznjeni izdelki: od 176.367,78 SIT do
195.164,55 SIT,
IV. Meso in mesni izdelki: od
1,290.026,10 do 1,583.021,40 SIT,
V. Ribe sveže in zamrznjene: od
219.621,24 SIT do 284.410,28 SIT,
VI. Ostalo prehrambeno blago: 76.670
SIT za 5 artiklov ter 634.060,82 SIT za 18
artiklov od zahtevanih 73 artiklov celotnega
sklopa.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 3. 2001.
Center za sluh in govor Maribor
Št. 1
Ob-45519
1. Naročnik: Osnovna šola Bistrica Tržič.
2. Naslov naročnika: Begunjska cesta
2, 4290 Tržič, tel. 04/596-30-07, faks
04/596-30-07.
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3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeni artikli za potrebe šolske prehrane. Kraj dobave: Osnovna šola
Bistrica Tržič, Begunjska cesta 2, 4290 Tržič.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila iz razpisne dokumentacije: cena, celovitost ponudbe, ugodnejši
plačilni pogoji in popusti, dosedanje izkušnje, reference.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
a) Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8,
4248 Lesce za dobavo kruha in pekovskih
izdelkov,
b) Mesarija in prodaja Franc Gregorc,
s.p., Golniška 6, 4000 Kranj za dobavo
mesa in mesnih izdelkov,
c) Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 93,
3301 Petrovče za dobavo mleka in mlečnih
izdelkov,
d) Pik as Tržič, d.o.o., Brezje pri Tržiču
41a, 4290 Tržič za dobavo sadja, zelenjave
in jajc,
e) Fructal, živilska industrija Ajdovščina,
d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina za dobavo sirupov sadnih sokov,
f) Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva c.
45, 4220 Škofja Lokla za dobavo ostalega
prehrambenega blaga.
7. Pogodbena vrednost: 12,600.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 15 .
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: je različna po skupinah, ter težko primerljiva, saj nekateri ponudniki niso ponudili vseh artiklov iz posamezne skupine.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 3. 2001.
Osnovna šola Bistrica Tržič
Št. 10930047/01
Ob-45559
1. Naročnik: Vlada Republike Slovenije,
Servis za protokolarne storitve.
2. Naslov naročnika: Predoslje 39,
4001 Kranj, tel. 04/26-01-000, faks
04/20-21-551.
3. Datum izbire: 14. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– sklop 1 – elektro inštalacijski material,
– sklop 2 – vodovodni in toplovodni
inštalacijski material, kopalniška oprema,
– sklop 6 – aparati električni za gospodinjstvo in avdio-video naprave,
– sklop 12 – brusna sredstva za strojno in ročno brušenje,
– sklop 15 – olja in masti industrijske.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– merila za dodelitev naročila so bila rok
dobave,
– kakovost storitev,
– cena,

– reference,
– finančna sposobnost ponudnika,
– kadrovska struktura zaposlenih pri izvedbi javnega naročila,
– plačilni rok,
– veljavnost ponudbe.
Najugodnješi ponudnik je bil izbran na
osnovi kriterijev ekonomičnosti v katerem
vrednost ponudbe vsebuje 60 % ocene.
Sklop 3 – izdelki in poliizdelki iz jekla in
barvnih kovinin – prijavil se je samo eden
ponudnik,
Sklop 4 – okovje pohištveno in stavbeno
– prijavila sta se dva ponudnika, eden ponudnik ni ustrezno izpolnil vsebino skupine
(niso bile vrednosti za celo skupino),
Sklop 5 – pohištvo stavbeno in lestve –
prijavil se je samo eden ponudnik,
Sklop 7 – orodja na električni pogon
prenosna – prijavil se je samo eden ponudnik,
Sklop 8 – stroji na motorni pogon za
gozdarska in vrtnarska dela – prijavil se je
samo eden ponudnik,
Sklop 9 – orodja ročna ključavničarska,
avtomehaničarska, mizarska, kmetijska, vrtnarska, zidarska – prijavil se je samo eden
ponudnik,
Sklop 10 – kolesa, ležaji, jermeni klinasti – prijavil se je samo eden ponudnik,
Sklop 11 – gradbeni material, keramika,
parket – prijavil se je samo eden ponudnik,
Sklop 13 – barve, laki in kemikalije –
prijavil se je samo eden ponudnik,
Sklop 14 – plošče lesene – ni bilo ponudb.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– Sklop 1 – elektro inštalacijski material: Ponudba št 1. ponudnika Merkur
d.d.,Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo,
– Sklop 2 – vodovodni in toplovodni
inštalacijski material, kopalniška oprema
in inštalacije: Ponudba št 1. ponudnika
Merkur d.d.,Cesta na Okroglo 7, 4202
Naklo,
– Sklop 6 – aparati električni za gospodinjstvo in avdio-video naprave: Ponudba št
6. ETP Kranj d.d., Mirka Vadnova 11, 4000
Kranj,
– Sklop 12 – brusna sredstva za strojno
in ročno brušenje: Ponudba št 1. ponudnika Merkur d.d.,Cesta na Okroglo 7, 4202
Naklo,
– Sklop 15 – olja in masti industrijske:
Ponudba št 6. Horizont d.o.o., Vodovodna
30C, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
– Sklop 1 – elektro inštalacijski material: 2,658.192,04 SIT,
– Sklop 2 – vodovodni in toplovodni inštalacijski material, kopalniška oprema I:
967.979 SIT,
– Sklop 6 – aparati električni za gospodinjstvo
in
avdio-video
naprave:
3,515.253,60 SIT,
– Sklop 12 – brusna sredstva za strojno
in ročno brušenje: 637.073 SIT,
– Sklop 15 – olja in masti industrijske:
396.095 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
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– Sklop 1 – elektro inštalacijski material: 2,887.146 SIT, 2,658.192,04 SIT,
– Sklop 2 – vodovodni in toplovodni inštalacijski material, kopalniška oprema I:
1,033.714,40 SIT, 967.979 SIT,
– Sklop 6 – aparati električni za gospodinjstvo in avdio-video naprave: 3,923,976
SIT, 3,515.253,60 SIT,
– Sklop 12 – brusna sredstva za strojno
in ročno brušenje: 712.950 SIT, 637.073
SIT,
– Sklop 15 – olja in masti industrijske:
881.590 SIT, 396.095 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2001.
Vlada Republike Slovenije
Servis za protokolarne storitve
Št. 1-B/01
Ob-45652
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9,
2000 Maribor, faks 02/22-86-585.
3. Datum izbire: 26. 2. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: oprema za mamografsko diagnostiko, ki zajema:
– mamografski aparat,
– avtomatsko dnevno temnico z miniloaderjem in mešalcem kemikalij,
– specialni negatoskop za mamografske
filme,
– linearno ultrazvočno sondo s ponkcijskim vodilom za priklop na ultrazvočno aparaturo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
A) cena – 70%,
B) poprodajne storitve in tehnična pomoč – 10%,
C) rok dobave – 5%,
D) tehnične prednosti – 5%,
E) rok plačila – 5%,
F) strokovna priporočila (reference) –
5%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Siemens, d.o.o., Dunajska 22, Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
27,533.927,13 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 34,345.988 SIT, 27,533.927,13
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2001.
Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor

Št.

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Št. 031-01/01-185/29
Ob-45456
1. Naročnik: Občina Žužemberk.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 33,
8360 Žužemberk, tel. 07/388-51-80, faks
07/388-51-81.
3. Datum izbire: 6. 12. 2000.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja telovadnice pri
Osnovni šoli Prevole, Prevole 32.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: reference (do 5 točk), cena (do
80 točk), plačilni pogoji (do 15 točk). Najugodnejša je bila ponudba, ki je po zgoraj navedenih merilih prejela največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GPI Tehnika, d.o.o., Dolenje Kamence 56, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 110,122.939
SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 56,681.191 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 5 prejetih
ponudb, od tega so bile 3 pravilne.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 128,730.260 SIT, 110,122.939 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 3. 2001.
Občina Žužemberk
Ob-45467
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper,
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja št.
16, 6000 Koper, faks 05/66-86-120.
3. Datum izbire: 12. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda Sermin–Kampo Morer.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je glede na sprejeta merila in pogoje razpisa ugotovil, da je
samo ena od prispelih ponudb pravilna, vse
ostale pa so nepravilne. Za uspešen javni
razpis pa morata biti v skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN na razpolago dve
samostojni pravilni ponudbi. Naročnik bo
ponovil javni razpis.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
116,078.415,61
SIT
in
76,942.527,95 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 76-77 z dne 25. 8.
2000.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 3. 2001.
Rižanski vodovod Koper, d.o.o.-s.r.l.
Ob-45611
1. Naročnik: Dom upokojencev Nova
Gorica.
2. Naslov naročnika: Dom upokojencev, Gregorčičeva 16, 5000 Nova Gorica.
3. Datum izbire: 14. 2. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe del: gradbenoobrtniška
in instalacijska dela pri dozidavi ter delni prenovi Doma upokojencev na Gregorčičevi 16 v Novi Gorici.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila opredeljena v razpisni dokumentaciji (reference podjetja, reference odgovornega vodje del, cena).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Euroinvest d.o.o., Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena
vrednost:
47,181.254,67 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 58,654.316 SIT, 45,652.069 SIT
z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu:/
12. Datum in številka objave prve faze
omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2001.
Edil Inženiring, d.o.o., Nova Gorica

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
Št. 1
Ob-45396
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 18. 1. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: tiskanje Poštnih razgledov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena naklade.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Dravska tiskarna, d.o.o.,
Pobreška cesta 20, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 9,715.800
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,835.784 SIT, 9,715.800 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 3. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 1/2001
Ob-45440
1. Naročnik: Srednja ekonomska šola
Maribor.
2. Naslov naročnika: Trg Borisa Kidriča
3, 2000 Maribor, tel. 02/251-34-61, faks
02/252-32-98.
3. Datum izbire: 20. 2. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje
prostorov šole v izmeri 3525 m2.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena, stalnost cene, izbrani ponudnik je dosegel najnižjo diskontirano ceno 2,166.680,30 SIT.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sanex, Nevenka Škerget,
s.p., Maribor, Ul. Janka Sernca 40.
7. Pogodbena vrednost: 24,916.824
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,749.167 SIT, 24,916.824 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 5-6 z dne 26. 1.
2001.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2001.
Srednja ekonomska šola, Maribor
Št. 021-02/2000
Ob-45441
1. Naročnik: Občina Duplek.
2. Naslov naročnika: Cesta 4. julija 106,
2241 Sp. Duplek, faks 02/681-94-71, tel.
02/681-41-01, e-mail: obcina.duplek@duplek.si.
3. Datum izbire: 25. 1. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava projektne dokumentacije – LD, PGD, PZR,
Poročilo o vplivih na okolje ter pridobitev enotnega dovoljenja za gradnjo – za
čistilno napravo Duplek z dotočnim kolektorjem in pripadajočimi objekti.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: reference, plačilni rok in cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nigrad, d.d., Zagrebška
c. 30, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 5,376.420
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,831.000 SIT, 5,376.420 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 3. 2001.
Občina Duplek
Št. 1/01-78/01
Ob-45599
1. Naročnik: Sklad Republike Slovenije
za sukcesijo.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 6. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: revizija bilance na dan 31.12.2000 Kreditne banke Maribor, d.d., Ljubljana, (KBM), Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana (LB) in LBGlavne podružnice Zagreb (LB-GP).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo ni bilo oddano, ker
v roku do 6. 3. 2001 naročnik ni prejel
nobene ponudbe.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 0.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek oddaje naročila se bo nadaljeval po 1. točki prvega odstavka 20.
člena ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odpošiljatve zahteve za objavo: 15. 3. 2001.
Sklad Republike Slovenije za sukcesijo

Javni razpisi
Popravek
Št. 243/01
Ob-45468
V javnem razpisu za sofinanciranje informativno komunikacijskih in izobraževalnih dejavnosti nevladnih neprofitnih organizacij v
zvezi z EU in slovenskim vključevanjem v EU
v letu 2001, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 16/17 z dne 9. 3. 2001, Ob-44623,
se besedilo preambule pravilno glasi:
Na podlagi 73. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13-597/00,
65-3001/00 (spremembe in dopolnitve)) in programa obveščanja slovenske javnosti o EU in slovenskim vključevanju (sklep
11. seje Vlade RS z dne 8. maja 1997),
Urad vlade RS za informiranje objavlja...
Urad Vlade RS za informiranje
Št. 403-44/2001
Ob-45452
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
na podlagi 16. člena Pravilnika o merilih za

sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev,
prireditev in drugih kulturnih programov (Ur.
l. RS, št. 17/01) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti na
področju kulture v Občini Ajdovščina v
letu 2001
1. Občina Ajdovščina bo v letu 2001 sofinancirala naslednje dejavnosti na področju
kulture:
a) Dejavnost kulturnih društev:
– program redne dejavnosti društva,
– strokovne sodelavce in strokovno izpopolnjevanje,
– udeležbo na tekmovanjih in preglednih
prireditvah,
– druge enkratne akcije,
– vzdrževanje opreme in prostorov;
b) Druge kulturne programe:
– programi, ki pomenijo bistveno popestritev kulturne dejavnosti v občini z novostmi
in kvaliteto.
2. Programi in izvajalci bodo izbrani in
sofinancirani po merilih iz Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti kulturnih
društev in prireditev in drugih kulturnih programov v Občini Ajdovščina.
Na razpis pod točko a) se lahko prijavijo
kulturna društva, zavodi, druge organizacije
in zasebniki, registrirani za opravljanje kulturnih dejavnosti, s sedežem v Občini Ajdovščina. Pod točko b) bo občina sofinancirala programe izvajalcev, ki izpolnjujejo pogoje pod točko a, izjemoma po tudi programe izvajalcev, ki imajo sedež izven občine,
v primeru, da se bo program izvedel na
območju Občine Ajdovščina.
3. Rok za prijavo programov je 15 dni
od objave razpisa. Prijave v zaprti kuverti, z
oznako “Kulturni programi 2001”, se pošljejo na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina.
Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki
jih zainteresirani dobijo na sedežu Občine
Ajdovščina.
4. Sklep o izbiri bodo prijavljeni izvajalci
prejeli v roku 30 dni po roku za oddajo
prijav za sofinanciranje.
Občina Ajdovščina
Št. 403-44/2001
Ob-45453
Na podlagi 53. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99 in
124/00) Občina Ajdovščina objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov za otroke
in mladino, humanitarnih organizacij in
drugih neprofitnih organizacij v letu
2001
1. Predmet javnega razpisa so programi
za otroke in mladino, programi humanitarnih organizacij, programi ostalih neprofitnih
organizacij, ki se izvajajo na območju Občine Ajdovščina in se zanje zagotavljajo sredstva v občinskem proračunu.
Višina sredstev, ki se jo nameni za posamezni program, je odvisna od kakovosti programa in števila udeležencev iz Občine Ajdovščina.
2. Programi za otroke in mladino
a) Na področju programov za otroke in
mladino se sofinancira:
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Št.

– mladinske skupine, klube, društva ter
druge organizacije, ki izvajajo programe namenjene spodbujanju kreativnosti in zadovoljevanju interesov mladih,
– prireditve za mlade, večjega obsega,
– letovanja otrok in mladine.
Program lahko prijavijo društva in druge
institucije, ki imajo sedež na območju Občine Ajdovščina. Izjemoma se sofinancira tudi
programe izvajalcev, ki nimajo sedeža na
območju občine, kolikor se program izvaja
na območju občine in pomeni bistveno popestritev programov namenjenih mladim.
b) Enkratne denarne pomoči se dodeli
za izjemne dosežke nadarjenim učencem,
dijakom in študentom, s stalnim bivališčem
v Občini Ajdovščina.
3. Na področju humanitarnih organizacij
se sofinancira:
– socialne programe društev in drugih
institucij katerih namen je razvijanje in uveljavljanje skupinskih oblik dela, samopomoči in samoorganizacije ter prostovoljnih oblik dela.
Sofinancira se programe organizacij in
društev, ki imajo sedež na območju Občine
Ajdovščina ter programe drugih organizacij
organiziranih za več občin, katerih program
se izvaja tudi na območju občine in so vanj
vključeni prebivalci s stalnim bivališčem v
Občini Ajdovščina.
4. Na področju programov ostalih neprofitnih organizacij, se sofinancira programe,
ki pomenijo bistveno popestritev življenja v
Občini Ajdovščina z novostmi in kvaliteto in
niso financirani iz drugih proračunskih postavk.
Sofinancira se programe organizacij in
društev, ki imajo sedež na območju Občine
Ajdovščina.
5. Rok za oddajo prijav je 15 dni od
objave javnega razpisa. Prijavi se priložijo
obrazci in drugi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo
na sedežu Občine Ajdovščina. Prijavo se
odda v zaprti kuverti z oznako razpisa, na
naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, 5270 Ajdovščina.
Sklep o izbiri bodo prijavljeni izvajalci
prejeli v roku 30 dni po roku za oddajo
prijav za sofinanciranje.
Občina Ajdovščina

– da imajo zagotovljeno vadbo 35 tednov v letu,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in o plačani članarini,
– da izpolnjujejo pogoje in merila pravilnika, ki je podlaga za vrednotenje športnih
programov.
II. V letu 2001 bomo (so)financirali naslednje programe:
1.0. športna vzgoja otrok, mladine,
2.0 športna rekreacija,
3.0. kakovostni šport,
4.0 vrhunski šport,
5.0. šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
6.0. promocijska dejavnost, športne prireditve,
7.0. športni objekti.
Programi morajo vsebovati:
– naziv izvajalca z navedbo odgovorne
osebe,
– število registriranih članov,
– vadbeno skupino z poimenskim seznam vadečih.
Prijava prireditve mora vsebovati:
– ime prireditve,
– namen prireditve,
– kraj in datum,
– finančna konstrukcija.
Prijava za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov:
– poimenski seznam kandidatov za strokovno izpopolnjevanje kadrov,
– pogodbo s kandidatom o vadbi oziroma delu v društvu.
Prijava za investicije v športne objekte
mora vsebovati:
– dokumentacija (priglasitev del),
– finančna konstrukcija,
– fotokopije predračunov oziroma računov.
III. Rok za prijavo programov je 10 dni
po objavi tega razpisa.
IV. Svoje programe z zahtevanimi podatki pošljite v zaprti kuverti, na naslov Občina
Starše 93, 2205 Starše, s pripisom “Javni
razpis – šport 2001”.
V. O višini odobrenih sredstev bodo izvajalci obveščeni v 45 dneh po poteku roka
za oddajo prijav. Z izbranimi izvajalci bomo
sklenili pogodbe.
Občina Starše

Št. 650-00/2001
Ob-45471
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) in 5. člena Pravilnika
za vrednotenje športnih programov in objektov v Občini Starše (MUV, št. 38/99),
Občina Starše objavlja

Ob-45500
Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 13.
člena Odloka – koncesijskega akta za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske
javne službe odvajanje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini Komenda
z izgradnjo kanalizacijskega sistema (Uradne objave Glasila občine Komenda, št.
07/00) objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
športnih programov in objektov v
Občini Starše za leto 2001
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu,
– osnovna šola in enoti vrtca.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z zakonom o
društvih in imajo sedež v Občini Starše,

javni razpis
za podelitev koncesije za izgradnjo
kanalizacijskega omrežja z napravami
za čiščenje in za izvajanje gospodarske
javne službe odvajanja odpadnih voda
v Občini Komenda
1. Razpisovalec (koncedent): Občina
Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda,
tel.
01/834-32-10,
faks
01/834-13-23, e-mail: obcina.Komenda@siol.net.
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2. Predmet razpisa: koncesija za izgradnjo kanalizacijskega omrežja z napravami za
čiščenje na območju Občine Komenda ter
izvajanje gospodarske javne službe odvajanje odpadnih voda na območju Občine Komenda na podlagi veljavne slovenske zakonodaje s področja odvajanja odpadnih voda
ter ob upoštevanju normativov Evropske
skupnosti.
3. Obseg koncesije: izgradnja kanalizacijskega omrežja na območju Občine Komenda z napravami za čiščenje ter izvajanje
gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju Občine
Komenda na podlagi veljavne slovenske zakonodaje s področja odvajanja in čiščenja
odpadnih voda ter ob upoštevanju normativov Evropske skupnosti.
Odvajanje padavinskih voda ni predmet
tega razpisa.
4. Trajanje koncesije: koncesija se podeli za dobo do 25 let in se razdeli v dve
fazi:
1.faza – lahko traja do 5 let in zajema
čas:
– do 2 let za pripravo prostorske in tehnične dokumentacije, vključno s PGD, ter
za pridobitev upravnih dovoljenj in
– izgradnje kanalizacijskega sistema za
naselja Komenda, Breg, Gmajnica, Gora,
Klanec, Križ, Mlaka, Moste, Nasovče, Podboršt, Potok, Suhadole in Žeje;
2. faza – izvajanje gospodarske javne
službe,ki traja od podpisa do poteka koncesijske pogodbe.
Trajanje koncesije bo odvisno od amortizacijske dobe infrastrukturnih objektov in
naprav, ki so pogoj za opravljanje koncesionirane dejavnosti, in se natančneje določi v
koncesijski pogodbi. Po prenehanju koncesijskega razmerja za dobo, za katero bo
sklenjeno, vsi objekti in naprave brez plačila
preidejo v last in posest koncedenta.
Koncendent si pridržuje pravico, da koncesionarju iz koncesijske pogodbe brez odškodnine izvzame izdelavo čistilne naprave, v
primeru, da bo cenovno ugodnejši odvod odpadnih voda na čistilno napravo v Domžalah.
Koncedent si pridržuje pravico, da ne
sklene koncesijske pogodbe z nobenim od
ponudnikov, ponudnik pa v tem primeru ni
upravičen do odškodnine.
5. Udeleženci razpisa: razpisa za pridobitev koncesije se lahko udeležijo pravne
osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije. Udeleženec razpisa je lahko tudi tuja pravna oseba, če izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti v Republiki
Sloveniji.
6. Vsebina ponudbe: ponudba mora biti
sestavljena v skladu z določili tega javnega
razpisa in v skladu z določili razpisne dokumentacije ter mora vsebovati:
6.1. Podatke o ponudniku s predstavitvijo.
6.2. Dokazila o izpolnjevanju pogojev –
registraciji za opravljanje razpisne dejavnosti.
6.3. Dokazilo, da ponudnik ni bil zadnja
tri leta v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji, ter da ni bil pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje ali prekršek.
6.4. Potrdilo pristojnih organov, da ima
poravnane obveznosti iz naslova davkov,
taks in drugih dajatev, določenih z zakoni.
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6.5. Dokazila, da ima predpisana dovoljenja za opravljanje dejavnosti s področja,
za katero se razpisuje koncesija in da je
tehnično ter kadrovsko usposobljen za kakovostno izvajanje razpisne dejavnosti.
6.6. Potrdilo ustrezne finančne institucije o celotnem prometu v zadnjih treh poslovnih letih.
6.7. Vplačilo varščine ali bančno garancijo za resnost ponudbe, nepreklicno in vnovčljivo na prvi poziv, v višini 20,000.000 SIT.
6.8. Referenčne liste o že zgrajenih objektih in napravah s področja, za katero se
podeljuje koncesija.
6.9. Zasnovo koncepta izgradnje kanalizacijskega sistema (primarnega in sekundarnega omrežja ter morebitnih območij mobilnega odstranjevanja) za območje Občine
Komenda, oceno vrednosti sistema, planiran čas izgradnje sistema s terminsko navedbo vključevanja posameznih delov občine v sistem (postopnost vključevanja), način in pogoje za upravljanje s sistemom.
Ponudnik mora v ponudbi posebej prikazati
obseg stroškov za izdelavo dokumentacije.
6.10. Finančno konstrukcijo za izvedbo
celotne investicije in za vzdrževanje sistema
ter za zagotavljanje kvalitetnih storitev za
končne uporabnike sistema (razdeljeno po
fazah gradnje z deležem lastnih sredstev)
kot dokazilo sposobnosti ponudnika za realizacijo ponudbe.
6.11. Strukturo cene storitev ter projekcijo finančnih obremenitev končnih uporabnikov za priključevanje na sistem in za ves
čas trajanja koncesije – ceno storitev, ob
upoštevanju veljavne zakonodaje na področju politike cen komunalnih storitev v Republiki Sloveniji.
6.12. Rok izgradnje sistema (po fazah in
v celoti), rok trajanja celotne koncesije.
6.13. Ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
koncesije (garancijska doba za delovanje
sistema po izteku koncesijskega razmerja,
višina koncesijske dajatve, predlog dodatnih variantnih rešitev kanalizacijskega sistema, vključitev obstoječega kanalizacijskega
omrežja v sistem).
6.14. Navedbo pooblaščenih oseb ali
službe ponudnika, ki na zahtevo koncedenta oziroma njegovega pooblaščenca daje
tolmačenja v zvezi s ponudbo.
6.15. Izjavo, da se ponudnik strinja z
vsemi razpisnimi pogoji brez pripomb.
6.16. Izjavo, da se ponudnik obveže projekt razdeliti na dele projekta, ki jih lahko v
primeru pridobitve nepovratnih sredstev
brez odškodnine izloči iz koncesije, oziroma izdati poseben projekt, ki se brez odškodnine izloči iz koncesije zaradi pridobitve nepovratnih sredstev.
Opombe k točki 6:
– Noben ponudnik ne more sodelovati v
razpisu dvakrat ali sodelovati v ponudbi drugega ponudnika.
– V postopku izbire najugodnejšega ponudnika bodo obravnavane le celovite ponudbe.
– Celotna ponudba mora biti jasna in čitljiva tako, da bo izključila kakršenkoli dvom
v zvezi z besedami in številkami, mora biti
brez popravkov, medvrstičnega teksta in brisanja.
– Ponudba mora biti sestavljena v slovenskem jeziku, če je sestavljena v drugem
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jeziku, mora biti uradno prevedena in overjena.
– Vse stroške v zvezi s pripravo ponudbe nosijo ponudniki, tudi če ne pride do
sklenitve koncesijskega razmerja.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
7.1 Kriterij gospodarnosti
Cena čiščenja in odvajanja / kot obremenitev potrošnika.
Cena kapitala / obrestna mera.
Finančna konstrukcija projekta / stopnja
gospodarnosti
7.2 Tehnične rešitve
Doba izgradnje sistema.
Zanesljivost in stopnja zanesljivosti obratovanja sistema tudi po končani koncesiji.
Priklop objektov na kanal v%.
Predlogi rešitve uporabe obstoječega sistema v projektu.
7.3 Organizacija:
Način organizacije javne službe.
Način zagotavljanja kakovosti izvedbe
del.
Škodno zavarovanje in zavarovanje proti
tretji osebi.
7.4 Kvaliteta ponudnika:
Strokovnost ponudnika.
Izkušnje pri reševanju podobnih projektov s koncesijo v RS.
Bančne bonitete ponudnika.
8. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z
dnem objave tega razpisa in po vplačilu
nevračljivega zneska v višini 90.000 SIT,
in sicer vsak uradni delovni dan od 8. do
12. ure.
Informacije v zvezi z razpisom dajejo po
predhodni najavi in v roku 14 dni po objavi
tega razpisa.
Ponudnik lahko sodeluje v razpisu le, če
je dvignil razpisno dokumentacijo.
9. Predložitev ponudb: rok za predložitev ponudb prične teči od dneva oddaje
javnega razpisa za podelitev koncesije v Uradnem listu RS in izteče 7. 5. 2001 po njegovi oddaji ob 10. uri.
Ponudbe v zaprti ovojnici z navedbo: ˝Ne
odpiraj – razpis koncesije za kanalizacijski
sistem v Občini Komenda˝ morajo prispeti
v vložišče Občinske uprave Komenda, v
zgoraj navedenem roku ne glede na vrsto
prenosa te pošiljke.
Javno odpiranje ponudb bo na dan izteka roka za predložitev ponudb ob 14. uri, v
sejni dvorani Občine Komenda, Glavarjeva
cesta 104.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Izbira koncesionarja
O izbiri koncesionarja bo, najkasneje v
roku 60 dni po odpiranju ponudb, izdana
odločba. Vsi ponudniki na javnem razpisu
imajo položaj stranke v upravnem postopku.
Občina Komenda
Ob-45551
Na podlagi 3., 4. in 7. člena Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Križevci, (Ur. l. RS, št. 45/94), ki se na podlagi 121. člena statuta Občine Križevci (Ur. l.
RS, št. 27/99) uporablja na območju Občine Križevci in na podlagi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju po-

kopališč na območju Občine Križevci (Ur. l.
RS, št. 66/00) objavlja Občina Križevci
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
pogrebne in pokopališke dejavnosti
1. Koncedent: Občina Križevci, Križevci
11, 9242 Križevci pri Ljutomeru.
2. Predmet koncesije:
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– prva ureditev groba,
– opravljanje drugih nalog, ki so določene z odlokom ter v skladu s krajevnimi običaji,
– urejanje dokumentacije,
– ureditev in prevoz pokojnika,
– sklepanje najemnih pogodb za grobove,
– vodenje evidence o grobovih in sklenjenih najemnih pogodbah,
– izvajanje dežurne službe,
– druga dela, ki so posebej dogovorjena
z upravljalcem pokopališča.
Urejanje pokopališč, ki obsega vzdrževanje pokopališča, parkirišča in dovozne ceste:
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov in
snega ter posipavanje v primeru poledice,
– odvoz odpadkov,
– vzdrževanje zelenih površin (košnja trave, obrezovanje, odstranjevanje plevela,
gnojenje),
– vzdrževanje poti,
– vzdrževalna dela na objektu mrliške vežice ter na drugih objektih in napravah na
območju pokopališča,
– vodenje katastra pokopališča, grobnih
prostorov, najemnikov grobov in pokopanih
oseb.
3. Območje izvajanja koncesije: Pokopališče Križevci pri Ljutomeru.
4. Koncesijska pogodba se sklepa za 5
let z možnostjo podaljšanja.
5. Kandidati za pridobitev koncesije morajo izpolnjevati pogoje iz 28. člena Odloka
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč Ur. l. RS, št. 66/00).
6. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti (ustrezna dovoljenja),
– program izvajanja koncesije,
– predlog cen za storitve za katere se
podeljuje koncesija,
– pisno zagotovilo ponudnika, da želi pridobiti koncesijo za vsa razpisana dela,
– pisno zagotovilo ponudnika za prevzem in zaposlitev delavca,
– reference in druga dokazila o kakovosti opravljanja storitev,
– dokazila o razpolaganju z ustreznimi
tehničnimi sredstvi, potrebnimi za izvajanje
razpisane dejavnosti oziroma ustrezna jamstva za to,
– podpisano razpisno dokumentacijo, ki
jo ponudniki lahko dvignejo na upravi Občine Križevci v roku 10 dni po objavi razpisa
vsak delovnik med 8. in 12. uro.
7. Merila za izbiro ponudnika so:
Ponudbena cena.
Strokovna usposobljenost in tehnična
opremljenost.
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Dosedanje izkušnje pri izvajanju razpisanih del.
Morebitne druge ugodnosti za uporabnike.
8. Ponudba mora biti popolna, ker bo v
nasprotnem primeru izločena iz nadaljnje
obravnave.
9. Prijave je potrebno poslati v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Križevci, Križevci 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru s pripisom “prijava za koncesijo za opravljanje pogrebne in pokopališke dejavnosti“ ne odpiraj.
10. Rok za oddajo ponudbe je do vključno 25. 4. 2001 do 11. ure. Odpiranje ponudb bo dne 25. 4. 2001 ob 11.30 na
sedežu Občine Križevci.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v 30 dneh od dne, ko bo
občinski svet sprejel sklep o izbiri koncesionarja.
Občina Križevci si pridržuje pravico, da
ne izbere nobenega od ponudnikov.
Občina Križevci

Razpisi delovnih
mest
Ob-45094
Svet UPI-Ljudske univerze Žalec razpisuje prosto delovno mesto
direktorja
Razpisni pogoji:
– visokošolska izobrazba,
– pedagoško-andragoška izobrazba,
– strokovni izpit,
– pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta pri izobraževanju odraslih.
Kandidati naj priložijo tudi kratek opis
lastnega koncepta razvoja UPI-Ljudske univerze Žalec.
Kandidati naj pošljejo vloge z dokazili o
izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od objave
na naslov: Razpisna komisija, UPI-Ljudska
univerza, Ul. Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec.
Kandidati bodo o izbiri kandidata obveščeni v roku 30 dni po poteku roka za
prijave.
Nastop dela s 1. 9. 2001.
UPI – Ljudska univerza Žalec
Št. 551-3/2001
Ob-45386
Svet Centra za socialno delo Dravograd
razpisuje delovno mesto
direktorja Centra za socialno delo
Dravograd.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da je končal višjo ali visoko šolo socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne ali
sociološke smeri,
– pet let delovnih izkušenj na področju
socialnega varstva,
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva.
Mandat direktorja traja štiri leta.
Kandidat naj prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v roku 15 dni od

Št.

objave razpisa na naslov Centra za socialno
delo Dravograd, Meža 4, z oznako “za razpisno komisijo”.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Center za socialno delo Dravograd
Ob-45387
Javni zavod Filmski studio Viba film Ljubljana objavlja javni razpis za prosto delovno
mesto
tehnični direktor.
Kandidati morajo poleg zakonskih izpolnjevati še posebne pogoje:
– univerzitetna izobrazba gradbene, tehnične ali filmske smeri;
– 3 leta delovnih izkušenj na delovnem
področju;
– aktivno znanje enega svetovnega jezika;
– izkušnje s področja filmske ali podobne dejavnosti;
– sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja tehnične službe.
Kandidati morajo k prijavi predložiti življenjepis in dokazila o izpolnjevanju v objavi
zahtevanih pogojev.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas s 5 mesečnim poskusnim delom.
Mandat tehničnega direktorja traja 5 let.
Popolno prijavo naj kandidati pošljejo v
8 dneh po dnevu objave na naslov: Javni
zavod Filmski studio Viba film Ljubljana,
Zrinjskega 9, Ljubljana, s pripisom “javni
razpis”.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30
dneh po objavi razpisa.
Dodatne informacije so kandidatom na
voljo v tajništvu Filmskega studia Viba film
Ljubljana.
Javni zavod
Filmski studio Viba film Ljubljana
Št. 111-2/01-0515
Ob-45429
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 okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Ljubljani,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Mariboru.
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 okrajnega sodnika, določene v 1.
členu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-45555
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije Koper, Garibaldijeva 18, Koper, upravni odbor Znanstveno-raziskovalnega središča Republike Slovenije (ZRS)
Koper na podlagi 26. člena statuta ZRS
Koper objavlja javni razpis za imenovanje

21 / 23. 3. 2001 / Stran 1375
direktorja Znanstveno-raziskovalnega središča Republike Slovenije Koper
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati:
– splošni pogoji, določeni z Zakonom o
zavodih in z Zakonom o raziskovalni dejavnosti (zlasti 14. člen),
– doktorat znanosti z enega od področij
dejavnosti ZRS Koper,
– izkazana sposobnost za organiziranje in
vodenje raziskovalnega in razvojnega dela,
– aktivno znanje dveh tujih jezikov s prednostjo italijanskega jezika.
Direktorja imenuje Upravni odbor ZRS
Koper s soglasjem ustanovitelja. Direktor je
organizacijski in strokovni vodja. Njegov
mandat traja 5 let. Izbrani kandidat začne
opravljati svoj mandat z dnem, ko ZRS Koper prejme soglasje Vlade Republike Slovenije.
Kandidati naj pošljejo prijave v 15 dneh
od tega razpisa na naslov: Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije Koper, Garibaldijeva 18, p.p. 612, 6000 Koper. Prijava naj bo v zaprti ovojnici z oznako
“Za razpisano mesto direktorja”, kateri morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju
pogojev:
– dokazilo o opravljenem doktoratu,
– dokazilo o znanju tujih jezikov,
– curriculum vitae z navedbo dosedanjih
izkušenj,
– bibliografija (s poudarkom na obdobju
zadnjih treh let)
– ter vizijo dela ter vodenja zavoda v obliki programa.
Gradivo za pripravo programa je na voljo
v tajništvu ZRS Koper, tel. 05/612-60-00,
pri Martini Hočevar.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh od dneva razpisa.
Znanstveno raziskovalno središče
Republike Slovenije, Koper
Ob-45556
ZARIS, Zavod za razvoj, izobraževanje in
svetovanje, Celovška 150, 1000 Ljubljana,
razpisuje
prosta pogodbena dela za predavatelje in inštruktorje za izvajanje višješolskih strokovnih izobraževalnih programov: turizem, gostinstvo in gradbeništvo
1. Za višješolski strokovni izobraževalni
program Turizem pri predmetih:
– strokovna terminologija v tujem jeziku
I,II,III (predavatelja z visokošolsko izobrazbo iz tujih jezikov),
– poslovno sporazumevanje in vodenje
(predavatelja z visokošolsko izobrazbo iz komunikologije, ekonomije, organizacije dela,
psihologije ali sociologije, hotelirstva, turizma ali menedžmenta),
– ekonomika in menedžment podjetja,
ekonomika turizma, trženje v gostinstvu in
turizmu, poslovna informatika in statistika
ter poslovanje gostinskih in turističnih podjetij (predavatelje z visokošolsko izobrazbo iz ekonomije, hotelirstva, turizma ali menedžmenta),
– pravni in tehniški predpisi (predavatelja z visokošolsko izobrazbo iz prava),
– naravna in kulturna dediščina, turistična geografija ter dopolnilne turistične dejavnosti (predavatelje z visokošolsko izobrazbo iz geografije, etnologije in kulturne antropologije ali umetnostne zgodovine),
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– osnove kuharstva z gastronomijo ter
osnove strežbe (predavatelja z visokošolsko izobrazbo iz hotelirstva in živilske tehnologije, biologije, gospodinjstva, ekonomije, organizacije dela in kmetijstva oziroma
kdor je po prejšnjih predpisih končal višješolski študij hotelirstva in turizma ali gostinstva in turizma ter inštruktorja z višješolsko
izobrazbo iz hotelirstva in turizma),
– praktično izobraževanje (organizator
praktičnega izobraževanja z visokošolsko
izobrazbo iz živilske tehnologije, biologije,
gospodinjstva, ekonomije, organizacije dela ali hotelirstva in turizma);
2. za višješolski strokovni izobraževalni
program Gostinstvo pri predmetih:
– strokovna terminologija v tujem jeziku
I,II (predavatelja z visokošolsko izobrazbo iz
tujih jezikov),
– poslovno sporazumevanje in vodenje
(predavatelja z visokošolsko izobrazbo iz komunikologije, ekonomije, organizacije dela,
psihologije ali sociologije, hotelirstva, turizma ali menedžmenta),
– ekonomika in menedžment podjetja,
ekonomika turizma, trženje v gostinstvu in turizmu, poslovna informatika in statistika ter poslovanje gostinskih in turističnih podjetij (predavatelje z visokošolsko izobrazbo iz ekonomije, hotelirstva, turizma ali menedžmenta),
– pravni in tehniški predpisi (predavatelja z visokošolsko izobrazbo iz prava),
– naravna in kulturna dediščina (predavatelja z visokošolsko izobrazbo iz geografije, etnologije in kulturne antropologije ali
umetnostne zgodovine),
– gastronomija ter kakovost hrane in pijač (predavatelje z visokošolsko izobrazbo
iz hotelirstva in živilske tehnologije, biologije, gospodinjstva, ekonomije, organizacije
dela in kmetijstva ter inštruktorja z višješolsko izobrazbo iz hotelirstva in turizma),
– kuharstvo z organizacijo dela ter strežba z organizacijo dela (predavatelje z visokošolsko izobrazbo iz hotelirstva in živilske
tehnologije, biologije, gospodinjstva, ekonomije, organizacije dela in kmetijstva oziroma kdor je po prejšnjih predpisih končal
višješolski študij hotelirstva in turizma ali gostinstva in turizma ter inštruktorja z višješolsko izobrazbo iz hotelirstva in turizma),
– praktično izobraževanje (organizator
praktičnega izobraževanja z visokošolsko
izobrazbo iz živilske tehnologije, biologije,
gospodinjstva, ekonomije, organizacije dela ali hotelirstva in turizma);
3. za višješolski strokovni izobraževalni
program Gradbeništvo pri predmetih:
– strokovna terminologija v tujem jeziku
(predavatelja z visokošolsko izobrazba iz tujega jezika, eno predmetni ali dvo predmetni visokošolski študij),
– poslovno sporazumevanje in vodenje
(predavatelja visokošolsko izobrazbo iz komunikologije, psihologije ali sociologije, ekonomije ter organizacije dela in inštruktorja z enako izobrazbo kot pri predavatelju oziroma višješolsko iz ekonomije ter organizacije dela),
– ekonomika in menedžment podjetja
(predavatelja z visokošolsko izobrazbo iz
ekonomije, organizacije dela, gradbeništva,
arhitekture ter gospodarskega inženirstva in
inštruktorja z enako izobrazbo oziroma lahko tudi višješolsko iz ekonomije, organizacije dela ali gradbeništva),
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– računalništvo in informatika (predavatelja z visokošolsko izobrazbo iz računalništva in informatike, matematike, gradbeništva, strojništva, elektrotehnike ter geodezije
ter inštruktorja z enako izobrazbo oziroma
višješolsko iz računalništva in informatike,
gradbeništva, strojništva, elektrotehnike ter
geodezije),
– varstvo pri delu in zakonodaja (predavatelj z visokošolsko izobrazbo iz gradbeništva, arhitekture ali varstva pri delu),
– konstrukcije I in konstrukcije II, tehnologija gradbene proizvodnje, nizke gradnje
(izbirni predmet) ter gradiva (predavatelje z
visokošolsko izobrazbo iz gradbeništva in
inštruktorje z visokošolsko ali višješolsko
izobrazbo iz gradbeništva),
– praktična geodezija (predavatelj z visokošolsko izobrazbo iz geodezije in inštruktor z visokošolsko ali višješolsko izobrazba iz geodezije ter gradbeništva),
– geotehnologija (predavatelj z visokošolsko izobrazbo iz gradbeništva, rudarstva,
geotehnologije in inštruktor z visokošolsko
izobrazbo iz gradbeništva ter rudarstva in
geotehnologije ali višješolsko izobrazbo iz
gradbeništva),
– visoke gradnje (izbirni predmet) (predavatelj z visokošolsko izobrazbo iz arhitekture
ter gradbeništva in inštruktor z visokošolsko
izobrazbo iz arhitekture ter gradbeništva ali
višješolsko izobrazbo iz gradbeništva),
– varstvo okolja in urejanje prostora (predavatelj z visokošolsko izobrazbo iz arhitekture ali krajinske arhitekture),
– praktično izobraževanje (organizator
praktičnega izobraževanja z visokošolsko
izobrazbo iz gradbeništva ter arhitekture).
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje na
podlagi določil Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št. 12/96), Pravilnika o postopku za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Ur. l. RS,
št. 84/98) ter Kriterijev za določitev vidnih
dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Ur. l. RS,
št. 27/96).
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v osmih dneh po objavi razpisa na
naslov: ZARIS, Zavod za razvoj, izobraževanje in svetovanje, Celovška 150, 1000 Ljubljana. Informacije dobite po telefonu
01/51-99-362.
ZARIS, Ljubljana

Druge objave
Popravek
Ob-45655
V objavi razpisa za redno letno usklajevalno konferenco Obrtne zbornice Slovenije, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 19 z
dne 16. 3. 2001, Ob-45208 (stran 1250),
se letnici v naslovu popravita, tako da se
začetek pravilno glasi:
Obrtna zbornica Slovenije na podlagi določil 2. in 5. člena Pravilnika o avtobusnih
voznih redih (Uradni list RS, št. 29/00 in
37/00) in pooblastila Ministrstva za promet,
razpisuje

redno letno usklajevalno konferenco
in
izmenjavo voznih redov za prometno
leto 2001/2002
Redna letna usklajevalna konferenca za
prometno leto 2001/2002 se bo pričela v
sredo, 18. aprila 2001.
Obrtna zbornica Slovenije
Sekcija za promet
Št. 162/01

Ob-45502

Obvestilo
o razpisu za prijavo sodelovanja pri
novih projektih Evropskega programa
EUREKA
Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana,
Kotnikova 5, objavlja obvestilo o razpisu za
prijavo sodelovanja pri novih projektih evropskega programa industrijsko-razvojnih raziskav EUREKA, ki jih je objavil Sekretariat
Programa EUREKA iz Bruslja v okviru obveznega 30-dnevnega kroženja vseh novih predlogov projektov med 29 evropskimi državami - članicami EUREKE, pri katerih lahko
sodelujejo tudi zainteresirane organizacije iz
Republike Slovenije, članice EUREKE:
1. E! 2132 “Forming technology for
screw spirals by excluding cutting, welding
and assembling cycles – WAMFORM”
2. E! 2327 “New compressed air technology for pneumo-respiratory and hyperbaric therapy – AIRMED”
3. E! 2342 “ new system comprising hybrid solar micro-stations integrated with fuel
cells to guarantee low environmental impact – WIRELESS”
4. E! 2368 “Rreliability and production
of solder joints with lead-free alloys – LEASFREE”
5. E! 2412 “New ecologically compatible system for the conservation of cultural
treasures in museums – AIRCARE”
6. E! 2416 “Dermatological studies and
products – EVODA”
7. E! 2432 “knowledge valorisation matrix – KVM”
8. E! 2440 “Depolarised anodes for
electrowinning of metals – DEANEW”
9. E! 2450 “Grape and wine growing
techniques to synthethize, extract and stabilize polyphenols in red wines – POLYPHENOL”
10. E! 2463 “Development of a novel,
plant-based biopesticide – BIOPEROX”
11. E! 2464 “Formulation and development of biodegradable food packaging –
BIO PACKAGING”
12. E! 2468 “New technologies to produce
an
intelligent
and
environmentally-friendly concrete mixer –
BETINTEC”
13. E! 2476 “DNACHIP technologies for
food and environmental controls (gmos,
plants, animal species and micro-organisms
– MICROTERGETS”
14. E! 2478 “New generation of cryptographic cards – BOOSTER”
15. E! 2480 “Development of multimedia tools for children’s use in order to generate an encyclopaedia – KIDENCYCLO”
16. E! 2481 “Regenerable filtration in
food processing – REGEFILTRA”
17. E! 2482 “Development of an e-wrm
(workshop relationship management) solu-
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18. E! 2487 “Laser pipeline welding –
SOCALA”
19. E! 2489 “Low profile grooved rail
track for light rail transport LRT – LPG RAIL”
20. E! 2493 “Process to rebuild building
facades with panels in synthetic materials
and an original locking system – SUR-FACE”
21. E! 2496 “3D jet-grout diameter system for measuring the diameter of jet-grout
columns in the subsurface to a depth of 80
metres – JDS SYSTEM”
22. E! 2497 “Bioreactor for innovative
mass bacteria culture – BIOMAC”
23. E! 2509 “New, natural preservation
systems from plants for food safety and applications in food models – FOOD PRESERVATION”
24. E! 2519 “Phytoremediation improvements on soils/water polluted by heavy
metals, their further utilization/product processing – PHYTOREPOSOIL”
25. E! 2528 “Intelligent oil tracers – EURO-OILTRACE”
26. E! 2536 “Flavour formation from catabolism of amino acids – FLAVOUR AACES”
27. E! 2538 “Reduction of diffuse emission by coated rolled zinc – COATED ROLLED ZINC”
28. E! 2545 “Pilot project for distance
formation with multimedia system for application in restoration and tourism areas –
FORMATUR”
29. E! 2546 “New generation for recombinant protein system production – ENGENEX”
30. E! 2548 “Bio narcotic detection
equipment research – BINDER”
31. E! 2549 “Fire-resistant glazing – FIREDEVIL”
32. E! 2554 “A new concept for paper
production – S2K”
33. E! 2555 “Creation of a new transformer integrated with new, gas- insulated
switchgear leading to compact mobile substations – GISMO”
34. E! 2557 “New tools for the travel
industry – KARAVEL”
35. E! 2558 “Synthetic mimics of human follicle stimulating hormone – SYNMIC-FSH”
36. E! 2559 “Development of new technologies for uv curing of car refinish paint
systems – CRUVAT”
37. E! 2560 “An innovative concept for
meat replacement – UNIVEG”
38. E! 2561 “Innovative raw material selection and accompanying process to produce consistent high quality dry cured meat
products – HIQUALIHAM”
39. E! 2562 “European dental data acquisition – EDDA”
40. E! 2564 “Micro fabricated device
for the preparation of biological and clinical
samples – MICRO CONCENTRATOR”
41. E! 2568 “Single-ship CMOS bluetooth radio system – CMOS BLUELINE”
42. E! 2569 “Petroscope - an optical
analyser for construction aggregates and
rocks – PETROSCOPE”
Vsi našteti predlogi projektov so v skladu
z Eurekinimi pravili trenutno v 30-dnevnem
kroženju, ki poteče 6. aprila 2001. Do tega
roka je možno tudi prijaviti interes za more-
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bitno sodelovanje neposredno predlagatelju posameznega projekta, čigar naslov je
razviden iz projektnega dokumenta.
Podrobnejše informacije o vključevanju
v objavljene predloge Eurekinih projektov
dobijo interesenti na Ministrstvu za gospodarstvo pri Milošu Kuretu, nacionalnem koordinatorju za EUREKO, po telefonu
01-478-32-56, faksu 433-10-31, e-pošta:
milos.kuret@gov.si ali Simoni Novak, telefon 01-478-32-50, faksu 433-10 31,
e-pošta: simona.novak@gov.si; pri imenovanih dobijo interesenti tudi kopije posameznih projektnih dokumentov na podlagi
pisne vloge.
Sodelovanje pri projektih EUREKA temelji
izključno na lastnih ali nacionalnih virih financiranja, torej se lahko v načelu prijavijo za sodelovanje pri posameznih projektih samo organizacije, ki razpolagajo s potrebnimi finančnimi
sredstvi iz lastnih virov ali že imajo ustrezne
nacionalne raziskovalno-razvojne projekte.
Ministrstvo za gospodarstvo bo po sprejetju proračuna za leto 2001, objavilo naknadni razpis za subvencioniranje sodelovanja slovenskih gospodarskih družb v objavljenih projektih v višini do 25% vrednosti
slovenskega deleža v posameznem projektu, vendar največ v znesku do 12,000.000
tolarjev letno na projekt. V primeru sodelovanja več slovenskih gospodarskih družb
pri istem Eurekinem projektu, se bo subvencija delila po enakih kriterijih na vse sodelujoče organizacije.
Podrobnejše podatke o programu EUREKA lahko dobijo interesenti na internetu
http//www.eureka.be.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 155/1
Ob-45501
Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana, Šubičeva 2, Ljubljana objavlja
poziv
k stavljenju ponudb za postavitev
sistema SISBON
(Slovenski Informacijski Sistem
BONitet)
1. Ime in sedež naročnika oziroma investitorja: Združenje bank Slovenije – GIZ,
Ljubljana, Šubičeva ul. 2, 1000 Ljubljana,
tel. 01/252-72-68, faks 01/425-21-06.
2. Predmet razpisa: postavitev sistema
SISBON, ki zajema tehnično in programsko
opremo, ureditev sistemskega prostora z
vzpostavitvijo komunikacij, s posebnim poudarkom na zaščiti podatkov pri upravljanju,
prenosu, vnosu in dostopu do podatkov.
3. Ponudba naj vsebuje:
3.1. Predlog rešitve sistema SISBON na
ključ, ki mora biti odprt za kasnejše nadgrajevanje in povezljiv z drugimi sistemi;
3.2. Opis in dinamiko postavitve projekta s predlagano arhitekturno rešitvijo sistema, vključno z logičnim, podatkovnim in procesnim modelom;
3.3. Popis potrebne strojne opreme in
ureditev prostora za postavitev strojne opreme po zahtevanih standardih na Združenju
bank Slovenije, Šubičeva ul. 2, Ljubljana;
3.4. Razvoj in namestitev programske
opreme s podrobnejšim opisom glede na
zahteve v projektni dokumentaciji;
3.5. Zadostno stopnjo zmogljivosti sistema za najmanj tri leta;
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3.6. Roke, dinamiko in predlog načina
postavitve, pričetek rednega dela SISBON-a
v okviru zahtevanih opcij pričakujemo v roku 9 mesecev od sklenitve pogodbe;
3.7. Ceno postavitve sistema SISBON,
ki naj bo strukturirana in naj vsebuje ceno
za izdelavo in vzdrževanje ter vse ostale stroške za obdobje treh let (TCO);
3.8. Reference ponudnika (imeti mora
izkušnje pri postavljanju podatkovnih zbirk
in varnih komunikacijskih sistemov med uporabniki prek interneta).
4. Poleg navedenega mora ponudba vsebovati naslednje minimalne pogoje zaščite:
4.1. Način komuniciranja med uporabniki sistema z vsemi potrebnimi elementi zaščite, zagotovitvijo sledljivosti podatkov in
zagotavljanjem podatkov za obračun stroškov uporabnikom;
4.2. Enkripcijo podatkov na prenosnih
poteh;
4.3. Uporabo kodiranega gesla za dostop do aplikacije in podatkov.
V okviru teh minimalnih pogojev mora ponudnik podati in oceniti še variantne rešitve:
– Varianta 1: uporaba PKI tehnologije in
lasten CA;
– Varianta 2: uporaba PKI tehnologije in
CA izven Združenja bank Slovenije;
– Varianta 3: opcijska ponudba za dopolnitev aplikacije za uporabo digitalnega
podpisa.
5. Potrebno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo na Združenju bank Slovenije vsak dan od 9. do 12. ure v sobi 502/V.
Vse dodatne informacije dobijo pri vodji projekta na tel. 01/421 18 40 ali osebno v
navedenih urah.
6. Rok za oddajo pisnih ponudb je največ 15 dni po tej objavi.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– Splošni pogoji: komercialni, ocena dobavitelja, obseg in dinamika ponujenih storitev rešitve na ključ (celovitost ponudbe),
garancije in vzdrževanje sistema;
– Ustreznost zagotovitve zaščite vseh
elementov delovanja sistema SISBON;
– Tehnični pogoji: ustreznost programske,
strojne in komunikacijske rešitve sistema.
8. Ponudbe oddajte v zapečateni ovojnici na gornji naslov s pripisom “Ne odpirajte,
zbiranje ponudb“.
9. Združenje bank Slovenije si pridržuje
pravico, da oceni ustreznost ponujenih rešitev in ni dolžno sprejeti ponudbe nobenega
od ponudnikov.
10. Upoštevane bodo le popolne ponudbe, z vsemi zahtevanimi podatki.
11. Združenje bank Slovenije bo obvestilo ponudnike o svoji odločitvi v 30-ih dneh
od poteka roka za oddajo pisnih ponudb.
Združenje bank Slovenije – GIZ,
Ljubljana
Ob-45530
Na podlagi 10. člena Zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (Ur. l. RS,
št. 86/00) Stanovanjski sklad Republike
Slovenije, javni sklad, objavlja
javni poziv
za dolgoročno varčevanje v nacionalni
stanovanjski varčevalni shemi za leto
2001
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Državljane Republike Slovenije (v nadaljevanju: varčevalce) pozivamo, da se vključijo v nacionalno stanovanjsko varčevalno
shemo, ki jim s sistemom državnih premij
omogoča in zagotavlja ugodno dolgoročno
varčevanje s pravico do nizko obrestovanih
bančnih dolgoročnih stanovanjskih posojil
po pogojih zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi.
I. Pogoji nacionalne stanovanjske varčevalne sheme.
Vse pogoje nacionalne stanovanjske varčevalne sheme opredeljuje Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (Ur. l. RS, št.
86/00). Povzemamo predvsem naslednje:
1. Varčevanje:
· način varčevanja:
– obročno – mesečno, najnižji znesek je
11.000 SIT in njegov mnogokratnik ali
– z enkratnimi letnimi vplačili, ki morajo
biti vplačana v prvem mesecu vsakega varčevalnega leta po sklenitvi pogodbe;
· doba varčevanja je 5 ali 10 let;
· realne obrestne mere so:
– za varčevanja na 5 let – 1,65% letno,
– za varčevanje na 10 let – 3% letno;
· zneski mesečnih oziroma enkratnih letnih vplačil se ob izteku vsakega varčevalnega leta revalorizirajo, zato da so ob pričetku
vsakega varčevalnega leta realno enaki;
· varčevalec lahko v celotni varčevalni dobi zamudi s plačilom pogodbenega mesečnega obroka največ enkrat pri varčevalni dobi pet let oziroma največ dvakrat nezaporedno pri varčevalni dobi deset let, vendar mora v tem primeru že v naslednjem mesecu
vplačati dvojni pogodbeni mesečni obrok;
· varčevalec ima pravico odstopiti od pogodbe, vendar mu v tem primeru pripadajo
le obresti na privarčevana sredstva, in sicer:
– pri odstopu pred enim letom varčevanja – kot za vloge na vpogled,
– pri odstopu po enem letu varčevanja –
v pogodbeni višini.
Banka v tem primeru vrne varčevalcu privarčevana sredstva s pripadajočo revalorizacijo in obrestmi 100. dan od odstopa;
· varčevalec po zaključku rednega pogodbenega varčevanja:
– prosto razpolaga s privarčevanimi
sredstvi. Za privarčevana sredstva se šteje
vsa plačila po pogodbi, pripadajoče premije
za celotno varčevalno obdobje, pripisana
revalorizacija in obresti;
– pridobi pravico do dolgoročnega stanovanjskega posojila.
2. Premije:
Premija je znesek, ki letno pripade varčevalcu v nacionalni stanovanjski varčevalni
shemi kot spodbuda za redno varčevanje
po pogojih nacionalne stanovanjske varčevalne sheme:
· višina premije je odvisna od dolžine
varčevalne pogodbe, in sicer:
– za petletne pogodbe v višini enega mesečnega obroka varčevanja,
– za desetletne pogodbe pa v višini 1,25
mesečnega obroka;
· premijo se pripiše hranilni vlogi po preteku vsakih 12 mesecev varčevanja. Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni
sklad zagotovi nakazilo premije za varčevalca do 15. delovnega dne v mesecu po izpolnitvi pogojev za pridobitev premije.
3. Donosnost varčevanja
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Donosnost varčevanja kot skupni rezultat
realnih obresti za varčevanje in pripisanih vseh
letnih premij je 4,9 odstotna ob predpostavki
temeljne obrestne mere 0,7 odstotka, vplačilih v začetku vsakega meseca in obrestovanja
do konca 61. oziroma 121. meseca.
4. Dolgoročno stanovanjsko posojilo
· pravico do dolgoročnega stanovanjskega posojila pridobi varčevalec, ki je redno
varčeval celotno pogodbeno dobo in zato tudi
pridobil vse pripadajoče premije. Pravico do
posojila, ki izhaja iz varčevalne pogodbe, varčevalec lahko prenese tudi na zakonca oziroma osebo, kateri v skladu s predpisi o zakonski zvezi pripadajo enake pravice kot zakonskemu partnerju, svoje otroke ali vnuke;
· višina posojila je najmanj dvojni znesek privarčevanih sredstev. Za privarčevana sredstva se šteje vsa plačila po pogodbi, pripadajoče premije za celotno varčevalno obdobje, pripisana revalorizacija
in obresti. Posojilojemalec – varčevalec
dobi tudi vrnjena privarčevana sredstva;
· doba dolgoročnega kreditiranja je dvakratna doba varčevanja, to je 10 oziroma
20 let;
· realne obrestne mere so:
– za posojila na 10 let – 2,45% letno in
je enaka efektivni obrestni meri*
– za posojila na 20 let – 3,80% letno in
je enaka efektivni obrestni meri*;
* izračun efektivne obrestne mere ne
upošteva morebitnih stroškov zavarovanja
posojila,
· Posojilojemalec odobreno posojilo lahko porabi samo za:

Naziv banke

1. Abanka d.d., Ljubljana
2. Banka Celje d.d.
3. Banka Domžale d.d., Domžale,
Bančna skupina Nove Ljubljanske banke
4. Banka Koper d.d.
5. Banka Velenje d.d., Velenje,
Bančna skupina Nove Ljubljanske banke
6. Banka Vipa d.d., Nova Gorica
7. Banka Zasavje d.d., Trbovlje,
Bančna skupina Nove Ljubljanske banke
8. Dolenjska banka d.d.
9. Gorenjska banka d.d., Kranj
10. Koroška banka d.d., Slovenj Gradec,
Bančna skupina Nove Ljubljanske banke
11. Nova Ljubljanska banka d.d.
12. Pomurska banka d.d., Murska Sobota,
Bančna skupina Nove Ljubljanske banke
13. Poštna banka Slovenije d.d.
14. SKB banka d.d., Ljubljana
15. Slovenska zadružna kmetijska
banka d.d., Ljubljana

– nakup stanovanja ali stanovanjske hiše,
– gradnjo individualne stanovanjske hiše (tudi nadomestno gradnjo, nadzidavo ali
dozidavo, izgradnjo podstrešnega stanovanja),
– rekonstrukcijo lastnega stanovanja ali
stanovanjske hiše ali
– adaptacijo lastnega stanovanja ali stanovanjske hiše,
– nakup stavbnega zemljišča za gradnjo
stanovanjske hiše,
– plačilo stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča,
– plačilo odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča v stavbno
zemljišče,
– plačilo projektne dokumentacije v zvezi z nameni iz prejšnjih točk,
– poplačilo že najetih posojil za navedene namene.
Črpanje odobrenega posojila je dokumentarno.
· obrestna marža (razlika med obrestno
mero za hranilne vloge in obrestno mero za
posojila) je 0,8 odstotne točke.
5. Stroški
Banke ne zaračunavajo stroškov za sklenitev in vodenje varčevalne pogodbe, odobritev in sklenitev posojilne pogodbe ter vodenje posojila.
II. Sklepanje varčevalnih pogodb
Varčevalec vstopi v nacionalno varčevalno stanovanjsko shemo s sklenitvijo pogodbe o varčevanju (v nadaljevanju: varčevalna
pogodba) v eni izmed naslednjih bank, ki so
pridobile pravice za sklepanje varčevalnih
pogodb:

Število vseh
varčevalnih
pogodb
po 11.000 SIT

Višina posojila
glede na
privarčevana
sredstva
5 letno
10 letno
varčevanje
varčevanje

1.804
2.660

2,10
2,10

2,10
2,20

438
2.216

2,10
2,10

2,20
2,10

400
500

2,10
2,10

2,20
2,20

290
1.292
600

2,10
2,10
2,10

2,20
2,20
2,10

444
10.272

2,10
2,10

2,20
2,20

710
500
4.000

2,10
2,10
2,10

2,20
2,10
2,10

474

2,10

2,10

K sklepanju varčevalnih pogodb vas vabimo od torka, 10. aprila 2001 dalje v vse enote
navedenih bank.
Za sklenitev varčevalne pogodbe potrebujete:
· osebni dokument,
· davčno številko,
· sredstva v višini prvega mesečnega obroka.
Na podlagi izkušenj vam priporočamo, da si tudi takoj uredite nakazila mesečnih
obrokov varčevanja preko trajnih nalogov v vaših matičnih bankam.
Vse dodatne informacije so vam na voljo neposredno na Stanovanjskem skladu Republike
Slovenije, javnem skladu, Poljanska cesta 31, Ljubljana, tel. 01/47-10-500 in 01/47-10-531,
oziroma pri vseh izbranih bankah.
Stanovanjski sklad RS
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Ob-45442
Na podlagi sklepa o privatizaciji družbe
Prevozništvo Donat Rogaška Slatina, d.o.o.,
Slovenska razvojna družba objavlja oglas za
javno zbiranje ponudb
za nakup 40,087% poslovnega deleža
družbe Prevozništvo Donat Rogaška
Slatina, d.o.o.
1. Predmet prodaje je 40,089% delež
družbe Prevozništvo Donat Rogaška Slatina, d.o.o., 3250 Rogaška Slatina, Zg. Negonje 35 A, z glavno dejavnostjo v cestnem
tovornem prometu v Sloveniji in tujini. Prodaja se poslovni delež v celoti.
2. Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje elemente:
a) ponujeno ceno;
b) način in rok plačila ter način zavarovanja plačila;
c) podatke o dosedanjem sodelovanju z
družbo Prevozništvo Donat Rogaška Slatina, d.o.o.;
d) podatke o finančnem stanju ponudnika (računovodske izkaze za leto 1999 oziroma za leto 2000, obrazca BON 1 IN
BON 2);
e) poslovni načrt družbe Prevozništvo
Donat Rogaška Slatina, d.o.o., za obdobje
petih let s poudarkom na predlogu razvojne
stategije, širitvi tržnega deleža oziroma pridobitvi novih delovnih mest), pridobitvijo investicij v tehnologijo in modernizacijo opreme, načinu zagotovitve dodatnih finančnih
sredstev za financiranje poslovanja, zagotavljanju obstoječih in odpiranju novih delovnih mest, kadrovanju oseb s potrebnimi
znanji;
f) rok veljavnosti ponudbe, ki ne sme biti
krajši od 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudb;
g) zavarovanje plačila: v primeru odloženega plačila je obvezno zavarovanje s poroštvom prvovrstne banke, vnovčljivim na
prvi poziv.
3. Upoštevane bodo le pravočasne in po
vsebini popolne ponudbe iz točke 2, h katerim bo priloženo potrdilo o plačilu varščine
za njeno resnost v višini 2,000.000 SIT na
žiro račun Slovenske razvojne družbe, d.d.,
št. 50105-627-7001, s pripisom: varščina
za ponudbo Prevozništvo Donat Rogaška
Slatina, d.o.o.
4. Vse informacije v zvezi s predmetom
prodaje lahko dobi ponudnik vsak delavnik
od 10. do 12. ure, izključno na Slovenski
razvojni družbi, d.d., pri Nedi Bončina Čar,
tel. 01/58-94-837. Ponudnik lahko po
predhodnem dogovoru z navedeno kontaktno osebo vpogleda v dokumentacijo družbe in se dogovori za ogled.
5. Ponudbe bo pregledala in ocenila posebna komisija, ki jo je imenovala Slovenska razvojna družba, d.d. Komisija bo ocenjevala ponudbe na podlagi presoje kriterijev, ki so navedeni kot elementi ponudbe v
točki 2 tega oglasa. Ponudniki bodo obveščeni o izboru najugodnejšega po končanem zaključku postopka, vendar najkasneje
v roku 2 mesecev od poteka zadnjega dne
roka za prijavo.
6. Na podlagi tega razpisa Slovenska
razvojna družba, d.d., ni zavezana skleniti
pogodbe o prodaji poslovnega deleža z najboljšim ali s katerim ponudnikom.
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7. Za pravočasne se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež Slovenske razvojne družbe, d.d., Dunajska 160, Ljubljana, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom:
»Ponudba na javno zbiranje ponudb Prevozništvo Donat Rogaška Slatina, d.o.o. –
ne odpiraj”, najkasneje do 13. 4. 2001 do
12. ure.
Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana
Ob-45470
Stanovanjski sklad občine Celje, komisija Mestne občine Celje za oddajanje poslovnih prostorov v najem razpisuje na podlagi 14. člena Pravilnika o načinu oddajanja
poslovnih prostorov v najem in določanju
najemnin (Ur. l. RS, št. 66/99)
javni natečaj
za oddajo poslovnih prostorov v najem
I. Glavni trg 17, pritličje, velikosti
35,40 m2, za skladišče ali drugo dejavnost,
ki se bo primerno vključevala v okolje;
II. Ljubljanska 10, pritličje, velikosti
22,90 m2, za trgovino in storitve neživilske
dejavnosti.
Poslovni prostori se oddajo v najem za
nedoločen čas. Najemna pogodba se sklepa za določen čas, za dobo 1 leta, ob izpolnjevanju vseh obveznosti najemnika iz najemne pogodbe, se po preteku enega leta
sklene najemna pogodba za nedoločen čas.
1. Prijavi na razpis je potrebno priložiti:
a) dokazilo o usposobljenosti za opravljanje dejavnosti:
– za fizične osebe obrtno dovoljenje, izpisek iz registra samostojnih podjetnikov ali
dokazilo, da se ponudnik ukvarja z umetniško dejavnostjo,
– za pravne osebe izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 60 dni.
b) dokazilo o plačilni sposobnosti:
– za fizične osebe dokazilo o plačanih
davčnih dajatvah in dokazilo o stanju na žiro
računu za zadnje 3 mesece,
– za pravne osebe: potrdilo banke o plačilni sposobnosti za zadnjih šest mesecev.
c) dosedanje reference kandidata za najem;
d) program dejavnosti, ki se bo odvijala v
poslovnem prostoru;
3. Poslovni prostor si za potrebe svoje
dejavnosti priredi najemnik sam .
4. Najemnik mora na svoje stroške pridobiti potrebno dokumentacijo in upravna
dovoljenja.
5. Prijave na javni natečaj sprejema Stanovanjski sklad občine Celje, Trg celjskih
knezov 8.
6. Rok za prijavo je 15 dni od dneva
objave razpisa.
7. Kandidatom bo sklep o izbiri vročen v
15. dneh po seji Komisije za oddajo poslovnih prostorov.
8. Najemna pogodba bo sklenjena v 8.
dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri najemnika.
9. Poslovni prostor si zainteresirani lahko ogledajo in dobijo podrobne informacije
po predhodnem dogovoru na tel.
542-65-114.
Stanovanjski sklad občine Celje
Ob-45469
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Okrožno sodišče na Ptuju na podlagi
sklepa stečajnega senata z dne 7. 3. 2001,
opr. št. St 17/2000, v stečajnem postopku
nad dolžnikom Novice Vodušek Press, založništvo, tiskovna agencija, storitve, d.o.o.
– v stečaju, Slomškova 3, Ptuj, objavlja
prodajo
z zbiranjem ponudb
Predmet prodaje je: poslovni objekt v
skupni izmeri 466,99 m2 s pripadajočim
stavbnim zemljiščem v skupni izmeri 742
m2 na Grajski ulici 2, Ptuj, vpisanim pri vl. št.
794 k.o. Ptuj (parc. št. 1306, 1307 in
1308), s pripadajočim inventarjem po inventurnem zapisniku, po skupni najnižji prodajni ceni 35,700.000 SIT.
Interesenti morajo pisno ponudbo poslati v zapečateni ovojnici v 15 dneh po objavi
razpisa na Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva 7, 2250 Ptuj, z oznako “Ne odpiraj –
javni razpis za NV Press d.o.o. – v stečaju”.
Pri razpisu za zbiranje ponudb lahko sodelujejo vse pravne in fizične osebe s sedežem v Republiki Sloveniji. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra v
Republiki Sloveniji, fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije. Kupec mora v skladu s 153. členom ZPPSL
predložiti še ustrezno notarsko overjeno izjavo.
Vsak ponudnik mora pred iztekom roka
za oddajo ponudb plačati varščino v višini
10% od najnižje prodajne cene na žiro račun
stečajnega
dolžnika
št.
52400-690-42557. Potrjen izvod naloga
priloži ponudbi. Varščina bo uspešnemu ponudniku vračunana v kupnino, ostalim pa
brez obresti vrnjena v 8 dneh po končanem
zbiranju ponudb.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 5
dneh po končanem zbiranju ponudb.
Izbrani ponudnik mora pogodbo o nakupu skleniti v 8 dneh po prejemu obvestila o
izbiri in plačati kupnino v 3 mesecih po podpisu pogodbe o nakupu, sicer se šteje, da
je od nakupa odstopil in ni upravičen do
vračila varščine.
Premoženje se prodaja po načelu videno-kupljeno. Prenos lastninske pravice bo
mogoč takoj po plačilu celotne kupnine.
Davke in druge stroške prenosa lastnišva
plača kupec.
Podrobnejše informacije so na voljo na
tel. 02/228-12-10, na kateri se je mogoče
dogovoriti tudi za ogled nepremičnine.
Novice Vodušek Press, d.o.o. –
v stečaju, Ptuj
Ob-45521
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva, Trubarjeva 11,
Maribor, ki ga zastopa v.d. direktorice Lojzka Podvršnik, na podlagi sklepa uprave z
dne 15. 3. 2001 objavlja
javno zbiranje ponudb za prodajo
terjatve
1. Predmet prodaje je zapadla terjatev
Javnega sklada RS za razvoj malega gospodarstva (v nadaljevanju Sklad). Terjatev je
zavarovana z zastavno pravico na nepremičnini parc. št. 1048/2, v skupni izmeri
888 m2 vpisani pri vl. št. 2534, k.o. Tezno.
S prodajo terjatve preidejo na kupca terja-
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tve tudi vse stranske pravice in zavarovanja,
ki jih je glede na njihovo naravo mogoče
prenesti.
2. Izklicna cena za prodajo terjatve znaša 12,548.832,50 SIT, ki ne vključuje DDV.
DDV obračuna Sklad, plača ga kupec.
3. Ponudbe morajo biti vložene najkasneje v roku 8 dni od objave tega razpisa, v
zaprti ovojnici, na naslov: Javni sklad RS za
razvoj malega gospodarstva, Trubarjeva 11,
Maribor, z oznako “Javna prodaja terjatve“,
z oznako “ne odpiraj“.
4. Odpiranje ponudb bo opravljeno 5. 4.
2001. Obvestilo o izboru bodo ponudniki
prejeli najkasneje do 10. 4. 2000.
5. Kot najugodnejši ponudnik se šteje
ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno.
6. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki so položile varščino.
7. Varščino v višini 10% izklicne cene,
kar znaša 1,254.883 SIT, plačajo ponudniki do izteka roka za predložitev ponudb
na žiro račun Javnega sklada RS za razvoj
malega gospodarstva – namenska sredstva,
Maribor,
Trubarjeva
11,
št.
51800-695-913. Potrdilo o plačani varščini mora biti predloženo Skladu najkasneje
do 5. 4. 2001 do 9. ure zjutraj. Varščino
bomo izbranemu ponudniku vračunali v kupnino, drugim pa bomo varščino brez obresti vrnili najkasneje v petih dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
8. Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba o prodaji terjatve, kupec pa
mora najkasneje do 20. 4. 2001 poravnati
celotno kupnino, sicer varščina zapade.
9. Vse dodatne informacije v zvezi z zbiranjem ponudb lahko dobite vsak dan na
tel. 02/234-12-64.
Javni sklad RS
za razvoj malega gospodarstva,
Maribor
Ob-45558
Občina Rogatec, Ceste 11, Rogatec na
podlagi sklepa Občinskega sveta Občine
Rogatec ponovno objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje:
a) poslovni prostori s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, zgrajeni do III. gradbene faze v spodnji etaži zdravstvenega doma v Rogatcu v izmeri 359,67 m2, ki se
nahajajo ob glavni cesti Celje–Zagreb v neposredni bližini mejnih prehodov Rogatec
in Dobovec,
b) cena poslovnih prostorov s funkcionalnim zemljiščem znaša 25,407.446,73 SIT.
2. Pogoji prodaje z zbiranjem pisnih ponudb:
a) Pisno ponudbo lahko pošljejo vse
pravne in fizične osebe, ki morajo ponudbi
priložiti:
– pravne osebe: sklep o registraciji v RS
ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe,
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
RS.
b) V ponudbi je potrebno navesti dejavnost, ki se bo opravljala v prostorih, ki so
predmet prodaje.
c) Prednost pri prodaji bo imel ponudnik, ki bo ponudil višjo ceno, pri čemer
prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe z naj-
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ugodnejšim oziroma katerimkoli ponudnikom.
3. Pisne ponudbe naj ponudniki pošljejo
v zaprti ovojnici s priporočeno pošto v 20
dneh po objavi na naslov: Občina Rogatec,
Ceste 11, 3252 Rogatec, z oznako “Ponudba za odkup – ne odpiraj!”
4. Ponudbe bomo komisijsko odpirali v
petek, dne 6. 4. 2001 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec.
5. Sklenitev pogodbe: kupec mora skleniti pogodbo v 8 dneh po prejemu obvestila
o izbiri.
6. Davek na promet nepremičnin, stroške prepisa in zemljiškoknjižno izvedbo plača kupec sam.
7. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru s predstavnikom
prodajalca
Pavlom
Strajnom,
tel.
03/812-10-00, 03/812-10-16.
Občina Rogatec
Ob-45547
Uprava družbe za upravljanje KBM Infond, d.o.o., (v nadaljevanju: Infond) ki jo
sestavljata predsednik uprave mag. Branko
Pavlin in član uprave Stane Brglez na podlagi 2. odstavka 50. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (v nadaljevanju: ZISDU) objavlja, da je dne 16. 3.
2001 na podlagi prvega odstavka 50. člena
v povezavi s tretjo alineo prvega odstavka
49. člena ZISDU sprejela
sklep o likvidaciji
Infond z dnem 16. 3. 2001 začne postopek likvidacije nad vzajemnim skladom
Miha in z navedenim dnem prične z vnovčevanjem naložb, ki jih vnovči do 26. 4. 2001.
Iz denarne likvidacijske mase, ki bo nastala z vnovčenjem naložb vzajemnega sklada, si Infond izplača provizijo, sorazmerno
času upravljanja v zadnjem mesecu in stroške likvidacije, ostanek pa dne 30. 4. 2001
nakaže na TR/ŽR imetnikov investicijskih
kuponov v sorazmerju s številom investicijskih kuponov.
Od dneva objave tega sklepa dne 23. 3.
2001, imetniki investicijskih kuponov od Infonda ne morejo več zahtevati izplačilo vrednosti investicijskih kuponov.
KBM – Infond, d.o.o., Maribor
Uprava
predsednik
mag. Branko Pavlin
član
Stane Brglez

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 2001-10
Ob-45384
Upravna enota Nova Gorica sprejme dne
15. 1. 2001 v hrambo statut Sindikata farmacevtov Slovenije – SIFARM, v organizaciji Nova Gorica.
Ime in kratica sindikata je SIFARM –
sindikat farmacevtov Slovenije, sindikat
farmacevtov Goriške lekarne.
Sedež sindikata je na naslovu Rejčeva 2,
Nova Gorica.

Sindikat je z dnem 15. 1. 2001 pridobil
lastnost pravne osebe.
Pravila organizacije sindikata v družbi je
vpisana v evidenco statutov sindikatov
Upravne enote Nova Gorica pod zaporedno
št. 129.
Št. 2001-10
Ob-45385
Upravna enota Nova Gorica sprejme dne
19. 1. 2001 v hrambo statut Sindikata Glosa – sindikata Kulture Slovenije, Sindikalne skupine Goriški muzej, Nova Gorica.
Ime in kratica sindikata je Glosa – Sindikalna skupina Goriški muzej.
Sedež sindikata je na naslovu Grajska
1, Nova Gorica.
Sindikat je z dnem 19. 1. 2001 pridobil
lastnost pravne osebe.
Pravila organizacije sindikata v družbi je
vpisana v evidenco statutov sindikatov
Upravne enote Nova Gorica pod zaporedno
št. 128.
Št. 028-1/2001-65
Ob-45427
1. Pravila sindikata z imenom SKEI, sindikat podjetja SKEI DANFOSS, Trata,
d.d., Ljubljana, s sedežem Ulica Jožeta
Jame 16, vpisna v evidenco statutov sindikatov z dne 21. 4. 1994, s številko spisa
06/02-02400-4/94 in zap. št. 82 ter spremembe imena z dne 22. 8. 1996, se izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
2. Spremenjena pravila delavcev sindikata “Kovinske in elektroindustrije Slovenije
SKEI, sindikat podjetja DANFOSS, Trata,
d.o.o., s sedežem Ulica Jožeta Jame 16,
Ljubljana, se z dne 6. 2. 2001 hranijo pri
Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška, Trg
prekomorskih brigad 1.
3. Pravila sindikata SKEI DANFOSS, Trata, d.o.o., s sedežem Ulica Jožeta Jame
16, Ljubljana, ostanejo še naprej vpisana
pod zap. št. 82, z uporabo že pridobljene
matične številke, ki jo je sindikat pridobil v
letu 1994 pri Zavodu za statistiko Republike Slovenije.
Št. 012-6/01
Ob-45428
V evidenci statutov sindikatov, vodenih
pri Upravni enoti Hrastnik, pod zap. št. 23,
kamor je vpisan Sindikat RTH, d.o.o., Trbovlje – Podružnica Hrastnik, se z dnem
13. 3. 2001 vpiše sprememba sedeža sindikata, tako da se po novem glasi: Ulica
prvoborcev 1/a, 1430 Hrastnik.
Št. 127-5/2001
Ob-45498
1. Veljavna pravila Sindikata delavcev
Eurest, s sedežem v Novem mestu, Belokranjska 4, ki so bila z dne 27. 2. 2001
sprejeta na ustanovnem zboru članov sindikata, se sprejmejo v hrambo pri Upravni
enoti Novo mesto.
2. Pravila sindikata so vpisana v evidenco temeljnih aktov sindikatov pod zap.
št. 180.
Št. 007-1/2001-230
Ob-45608
Upravna enota Šentjur pri Celju z dnem
izdaje te odločbe sprejme v hrambo pravila
Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije zavoda Osnovne šole
Dobje, vpisana v evidenco statutov sindika-
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tov dne 19. 2. 2001, pod zaporedno številko 14, z nazivom: “Pravila sindikata zavoda
Osnovne šole Dobje”, z dne 31. 1. 2001, s
sedežem, Dobje 20a, 3224 Dobje.
Navedenemu sindikatu se določi matična številka 1133667.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-01/01-6
Ob-45607
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 15. 3. 2001 izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Uradni list RS, št.
56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je
nameravana koncentracija družb Société
Géneralé S.A., 29, boulevard Haussmann,
75009 Pariz, Francija, in SKB banka, d.d.,
Ajdovščina 4, Ljubljana, skladna s pravili
konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.
Nameravana koncentracija se bo izvedla
preko odkupa delnic SKB banke, d.d., na
podlagi javne ponudbe za odkup, ki jo je objavila banka Société Géneralé S.A. z namenom
pridobitve nadzora nad SKB banko, d.d.
Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da bo ob upoštevanju znanih podatkov o strukturi in delovanju upoštevanih
trgov nudenja bančnih in drugih finančnih
storitev, ni izkazan resen sum, da bi bila
koncentracija neskladna s pravili konkurence. Razlogi in cilji koncentracije so v skladu
z določili veljavne zakonodaje in pravili konkurence, zato Urad ni sprejel sklepa o ugotavljanju skladnosti koncentracije s pravili
konkurence.
O prejemu priglasitve koncentracije je
Urad skladno z določilom petega odstavka
12. člena ZPOmK obvestil tudi Banko Slovenije.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave delniških
družb
Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-45653
V skladu z določilom 350. člena zakona
o gospodarskih družbah generalni direktor
delniške družbe Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska ul. 11, Ljubljana, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe,
ki se glasi:
Osnovni kapital se zmanjša od dosedanjega zneska 40.473,580.000 SIT za

Št.

22.690,950.000 SIT na 17.782,630.000
SIT. Zmanjšanje osnovnega kapitala se uvede z umikom 2,269.095 delnic v nominalnem znesku 10.000 SIT na delnico.
Sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala
je sprejela skupščina družbe Slovenske železnice, d.d., Ljubljana, Kolodvorska ul. 11,
na seji dne 22. 2. 2001.
Upniki, katerih terjatve so nastale pred
objavo sklepa o zmanjšanju kapitala, lahko v
roku 6 mesecev od objave zahtevajo ustrezno zavarovanje na primer, če ne bi mogli biti
poplačani oziroma ustrezno zavarovani.
Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi
Št. 277-2001
Ob-45397
Na podlagi 39. člena statuta družbe in
2. odstavka 283. člena zakona o gospodarskih družbah sklicujeva
8. skupščino družbe
Pekarstvo in slaščičarstvo Kruh Koper,
d.d.,
ki bo v sredo, dne 25. 4. 2001, ob 12.30
na sedežu družbe v Kopru, Ulica 15. maja 12.
Predlagava naslednji dnevni red in predloge sklepov:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnevnega reda.
2. Izvolitev organov skupščine.
3. Sestava seznama prisotnih delničarjev oziroma njihovih zastopnikov in ugotovitev sklepčnosti.
4. Obravnava revizijskega poročila za leto 2000, mnenje nadzornega sveta k letnemu poročilu za leto 2000 in sprejem letnega poročila za leto 2000.
5. Informacija o planu za leto 2001.
6. Obravnava predloga delitve dobička,
mnenja nadzornega sveta k predlogu delitve dobička in sprejem delitve dobička.
7. Imenovanje revizorja za leto 2001
8. Izvolitev člana nadzornega sveta.
9. Obravnava in sprejem sklepa o preoblikovanju delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
10. Vprašanja delničarjev.
Predlogi sklepov:
K 1. točki: potrdi se predlagani dnevni
red.
K 2. točki: izvolijo se organi skupščine:
za predsednika Jožeta Novaka, dva preštevalca glasov, za zapisnikarico Lauro Čendak in za notarko Nevenko Kovačič.
K 3. točki: sprejme se poročilo preštevalcev glasov.
K 4. točki: sprejme se revizijsko poročilo k računovodskim izkazom za leto 2000 in
letno poročilo za leto 2000.
K 5. točki: sprejme se informacija o planu poslovanja za leto 2001.
K 6. točki:
Dobiček za delitev v znesku 53,291.013
SIT
ki se sestoji iz:
– nerazporejenega dobička iz preteklih
let skupaj z revalorizacijo nerazporejenega,
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– dobička iz preteklih let v znesku
26,718.997 SIT,
– čistega dobička leta 2000 v znesku
26,572.016 SIT,
se nameni za: - nerazporejeni čisti dobiček v znesku 53,291.013 SIT.
K 7. točki: za revizorja za leto 2001 se
določi revizorska hiša AB-EKO, d.o.o. Solkan.
K 8. točki: na podlagi 34. člena statuta
družbe se za člana nadzornega sveta imenuje Žarka Ždralič, iz Kopra, Rozmanova
ulica 12.
K 9. točki: delniška družba Pekarstvo in
slaščičarstvo Kruh Koper d.d. se preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo Pekarstvo in slaščičarstvo Kruh Koper
d.o.o. Sedež družbe, dejavnost ter osnovni
kapital ostanejo enaki.
Ugotovi se, da ima lahko družba, vsled
pridobljenega dovoljenja MEOR, več kot 50
družabnikov, katerih število in seznam sta
razvidna iz knjige delničarjev, ki jo je na
presečni dan 20. 4. 2001 izdala KDD. Delnice se spremenijo v poslovne deleže po
njihovi nominalni vrednosti tako, da nominalna vrednost delnic vsakega delničarja
predstavlja njegov osnovni delež, ki je razviden iz knjige delničarjev, ki jo je na presečni dan 20. 4. 2001 izdala KDD.
Delničarjem, ki si do presečnega dne
(20. 4. 2001) ne bodo zagotovili dovolj delnic (najmanj 14) za pridobitev vsaj enega
osnovnega vložka, ki mora imeti z zakonom
predvideno minimalno nominalno vrednost
14.000 SIT, se izplača primerna denarna
odpravnina. Tako prevzete delnice se spremenijo v lastni poslovni delež.
Sprejme se družbena pogodba, ki je priloga in sestavni del sklepa.
Vsled preoblikovanja družbe, članom
nadzornega sveta ter upravi mandat preneha in se na podlagi določil družbene pogodbe, imenuje uprava v sestavi : Franko Pečar, predsednik ter Dragica Ivančič in Ingrid
Valič, kot članici.
Ta sklep prične veljati, ko je preoblikovanje vpisano v sodni register.
Izjava družbe, skladno s 4. odstavkom
542. člena ZGD:
Delničarjem, ki bodo nasprotovali sprejemu 9. točke dnevnega reda, družba zagotavlja pridobitev njihovih s preoblikovanjem
nastalih poslovnih deležev za primerno odškodnino.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih so delnice družbe na dan
20. 4. 2001 vknjižene na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri KDD Centralni
klirinško depotni družbi, d.d. Ljubljana, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti notarsko overjeno in ostane
družbi.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 15% zastopanega kapitala. Če
ne bi dosegli sklepčnosti ob prvem sklicu,
bo ponovno zasedanje na istem kraju čez
eno uro, kjer se bo odločalo ne glede na
število prisotnih delničarjev.
Materiali k dnevnemu redu skupščine so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delovni dan.
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge ali dopolnilne predloge v pisni obliki z
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obrazložitvijo vložijo v roku 1 tedna od objave sklica skupščine priporočeno po pošti ali
neposredno na sedežu družbe.
Pekarstvo in slaščičarstvo
Kruh Koper, d.d.
Predsednik uprave
Franko Pečar
Predsednik nadzornega sveta
Jože Novak
Ob-45472
Na podlagi 18., 19., 20. in 21. člena
statuta SKB Banke d.d. sklicuje Uprava
banke
11. skupščino
SKB Banke d.d.,
ki bo v petek, dne 20. aprila 2001, ob
12. uri v veliki dvorani hotela Lev Inter-Continental, Vošnjakova 1 v Ljubljani. Za sejo
skupščine SKB banke d.d. predlaga Uprava banke naslednji dnevni red:
1.0 Otvoritev skupščine banke in izvolitev delovnih teles skupščine banke (predsednika skupščine in verifikacijsko komisijo).
Predlog sklepa: skupščina banke imenuje organe skupščine banke:
– predsednik skupščine banke: Stojan
Zdolšek,
– verifikacijska komisija: Boža Hren predsednica, Igor Šteblaj - član, Marija Bartolj - članica.
2.0 Nagovor predsednice Uprave SKB
banke d.d.
3.0 Poročilo o poslovanju SKB Banke
d.d. za leto 2000 z računovodskimi izkazi,
mnenjem Nadzornega sveta banke, mnenjem revizorske hiše Deloitte & Touche
d.o.o. Ljubljana in poročilo o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja.
Predlog sklepa:
3.1 Skupščina banke sprejema poročilo
o poslovanju banke za leto 2000 z računovodskimi izkazi in poročilo o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja.
3.2 Skupščina banke ugotavlja, da je
bil negativni poslovni izid po zaključnem
računu za leto 1999 deloma poravnan v
breme tekočega rezultata za leto 2000, in
sicer v višini 240,214.564,48 SIT. Neizplačana sredstva iz naslova udeležbe na
dobičku po zaključnih računih iz let pred
1999 se skupni višini 56,720.439 SIT prenesejo na nerazporejeni dobiček iz preteklih let. Iz še nerazporejenega dobička iz
let pred 1999 se razdeli za udeležbo na
dobičku: članom Nadzornega sveta banke
52,368.336 SIT, članom Uprave banke:
32,584.740 SIT, delavcem s posebnimi
pooblastili 79,436.924 SIT.
3.3 Skupščina banke ugotavlja, da je
bilo delo uprave banke in nadzornega sveta
banke v poslovnem letu 2000 primerno in
ustrezno in se zato njihovo delo potrdi in
odobri.
Udeležba na skupščini SKB Banke d.d.
Skupščine banke se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci.
Pravico do udeležbe na skupščini banke
in glasovalno pravico lahko uresničujejo tisti
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
SKB Banke d.d., ki jo vodi KDD v Ljubljani
in prijavijo svojo udeležbo na skupščini banke 3 (tri) dni pred sejo.
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Delničarje banke posebej opozarjamo,
da so vpisani v delniško knjigo SKB banke
kot delničarji banke tudi, če so sprejeli ponudbo Société Générale za odkup delnic.
Kot delničarji banke boste vpisani v delniško knjigo SKB banke vse do prenosa odkupljenih delnic na Société Générale, ki bo
izvedena po zaključku javne ponudbe, to je
po 20. 4. 2001. Zato delničarje vljudno prosimo, da se udeležijo skupščine banke in
odločajo o predlaganih sklepih.
Delničarji banke oziroma njihovi pooblaščenci lahko prijavijo svojo udeležbo:
– osebno na sedežu banke (VI. nad., soba 605) na Ajdovščini 4 v Ljubljani;
– po faksu štev. 01/432-91-22 s pripisom “za skupščino banke“;
– po elektronski pošti: igor.steblaj@skb.si
s pripisom “za skupščino banke“;
– pisno s priporočeno pošiljko s pripisom “za skupščino banke“,
najkasneje 3 (tri) dni pred sejo skupščine banke.
Vse informacije v zvezi z udeležbo in glasovanje delničarjev dobite na telefonu:
01/471-59-07 (Igor Šteblaj).
Zadnji dan za oddajo prijave je torek,
dne 17. 4. 2001.
Udeležence skupščine banke prosimo,
da se pol ure pred začetkom seje skupščine banke prijavijo predstavniku banke na
prijavnem mestu (preddverje dvorane). S
podpisom na seznamu prijavljenih delničarjev potrdi delničar oziroma pooblaščenec svojo prisotnost na skupščini banke
ter prevzame glasovalne lističe. Za udeležbo na skupščini banke se fizične osebe
izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.
Gradiva za skupščino SKB Banke d.d.
Gradivo za točko 3.0 dnevnega reda 11.
Skupščine banke je na vpogled vsak delovni dan v Sekretariatu banke, soba 605/VI
na Ajdovščini 4 v Ljubljani, med 10. in 12.
uro, od četrtka, 22. marca 2001, dalje. Od
12. 4. 2001 dalje lahko delničarji na istem
mestu tudi prevzamejo kompletno gradivo
za skupščino.
Ponovno zasedanje skupščine SKB Banke d.d.
Če ob napovedani uri skupščina banke
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine banke isti dan v istih prostorih ob
12.30. V tem primeru bo skupščina banke
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
SKB Banka d.d.
Cvetka Selšek
predsednica Uprave
Ob-45503
Na podlagi 51. člena Statuta delniške
družbe Športna loterija in igre na srečo
d.d., Ljubljana, Cigaletova 15, vas vabimo na
9. redno sejo skupščine družbe,
ki bo v torek, 24. aprila 2001 ob 11. uri
v prostorih Športne loterije d.d., v Ljubljani,
Cigaletova 15/I.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles ter notarja
skupščine.

2. Potrditev dnevnega reda.
3. Potrditev poročila o poslovanju delniške družbe in revizijskega poročila za leto
2000.
4. Predlog delitve dobička za leto 2000.
5. Izbira revizorja za revidiranje finančnih
izkazov za leto 2001.
Predlogi sklepov:
1. Sklep k tč.1: ugotovi se sklepčnost,
izvolijo se delovna telesa in notar skupščine
po predlogu uprave.
2. Sklep k tč. 2: potrdi se predlagani
dnevni red.
3. Sklep k tč. 3: potrdi se predloženo
poročilo o poslovanju delniške družbe in
revizijsko poročilo za leto 2000.
4. Sklep k tč. 4: potrdi se predlog delitve dobička za leto 2000 po predlogu
uprave.
5. Sklep k tč. 5: potrdi se revizijska hiša
za revidiranje finančnih izkazov za leto 2001
po predlogu uprave.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki pred
skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo ter
deponirajo pooblastila. Rok za prijavo je najkasneje do 23. 4. 2001.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovno sestane čez pol ure.
Gradivo za skupščino je posredovano s
sklicem 24. redne seje nadzornega sveta
družbe.
Športna loterija, d.d.
direktor družbe Janez Bukovnik
Ob-45522
Direktor Pooblaščene investicijske družbe Krona Krona, d.d., na podlagi Zakona o
gospodarskih družbah, Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in na
podlagi 10.4.2. točke statuta pooblaščene
investicijske družbe Krona Krona, d.d.,
Ljubljana, sklicuje
8. sejo skupščine,
ki bo dne 25. 4. 2001 ob 14. uri, v
prostorih DUS Krona, d.o.o., Štefanova
13a, 1000 Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov. Seji
prisostvuje notarka Nada Kumar.
3. Letno poročilo o poslovanju za poslovno leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju za leto 2000 z revidiranimi
finančnimi izkazi in mnenjem nadzornega
sveta družbe po predlogu uprave.
4. Pokrivanje izgube izkazane v letu
2000.
Predlog sklepa: nepokrita izguba izkazana v letu 2000 v nominalnem znesku
280,629.191,38 SIT se pokrije iz revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala.
Hkrati se v breme revalorizacijskega poprav-
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ka osnovnega kapitala pokriva tudi pripadajoča revalorizacija, oblikovana po stanju na
dan sprejetja tega sklepa.
5. Spremembe statuta PID Krona Krona,
d.d., zaradi preoblikovanja v redno delniško
družbo.
Predlog sklepa:
Skupščina ugotavlja, da so izpolnjeni
pogoji za preoblikovanje družbe, zato se
družba skladno s statutom pooblaščene investicijske družbe preoblikuje v redno delniško družbo kot sledi:
A) Spremeni se firma družbe tako da glasi:
Krona Holding, finančna družba, d.d. Skrajšana firma družbe je: Krona Holding d.d.
B) Delničarjem družbe PID Krona Krona,
d.d., ki bodo na zadnji dan 8-dnevnega roka,
šteto od vpisa sklepov o spremembi firme,
dejavnosti in statuta v sodni register, vpisani
v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev kot imetniki delnic PID Krona
Krona d.d., bodo njihove delnice z nominalno vrednostjo 100 SIT zaradi uskladitve z
nominalno vrednostjo, kot jo določa Zakon o
gospodarskih družbah, zamenjane za nove
delnice z nominalno vrednostjo 1.000 SIT,
po menjalnem razmerju 10 starih delnic za
eno novo delnico. Menjalno razmerje se individualno določi tako, da se število delnic,
katerih imetnik je posamezni delničar, zaokroži na prvo najbližje število, ki je deljivo z
10. Pri zaokroževanju se število delnic, ki se
konča na 1, 2, 3, 4 in 5, zaokroži navzdol,
število delnic, ki se konča na 6, 7, 8 in 9, pa
se zaokroži navzgor. Morebitna razlika do
osnovnega kapitala se poračuna v breme oziroma korist drugih sestavin kapitala.
C) Končna višina osnovnega kapitala je
enaka dejanskemu številu delnic, ki jih bo
treba zagotoviti delničarjem družbe skladno
z menjalnim razmerjem in načinom zaokroževanja iz točke A tega sklepa, pomnoženim z nominalnim zneskom delnice družbe
po preoblikovanju.
D) Skupščina soglaša, da se Pogodba o
upravljanju
pooblaščene
investicijske
družbe Krona Krona d.d. Ljubljana, sklenjena z dne 1. 7. 1994, prekine z dnem vpisa
družbe Krona Holding d.d. v sodni register.
E) Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da po zamenjavi delnic zaradi izvedbe preoblikovanja uskladi besedilo statuta s končno višino osnovnega kapitala iz prejšnjega
odstavka in določi prečiščeno besedilo,
skladno s sklepom, sprejetim na skupščini.
F) Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da skladno z veljavnimi odločitvami Agencije za trg vrednostnih papirjev, sodišča in
drugih organov, če je to potrebno, prilagodi
na skupščini sprejete sklepe tako, da bo
mogoče izvesti preoblikovanje in ga vpisati
v sodni register.
G) Skupščina sprejme spremembe statuta družbe v večini svojih členov po prilogi,
ki bo sestavni del notarskega zapisnika.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2001 se imenuje Podboršek revizijska
hiša, k.d., Ljubljana.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovanje
Delničarje, njihove zastopnike ali pooblaščence pozivamo, da svojo udeležbo na
skupščini, skladno s točko 10.4.2. statuta

Št.

Pooblaščene investicijske družbe Krona
Krona, d.d., pisno prijavijo družbi vsaj tri dni
pred sejo skupščine. Prijave in pooblastila
naj na sedež družbe prispejo najkasneje do
23. 4. 2001. Skladno s točko 10.1. statuta
Pooblaščene investicijske družbe Krona
Krona, d.d., število glasov posameznega
delničarja določajo glasovi delnic, ki so po
evidenci v delniški knjigi v njihovi lasti 10
dni pred sejo skupščine.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice za
sejo skupščine v prostorih zasedanja skupščine eno uro pred pričetkom seje.
V kolikor ne bo dosežena sklepčnost
skupščine, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) dne 25. 4. 2001 ob 14.30, na istem
mestu. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem družbe na sedežu Pooblaščene investicijske družbe Krona
Krona, d.d., Štefanova 13a, Ljubljana, vsak
dan med 10. in 12. uro.
PID Krona Krona, d.d.
direktor
Boštjan Gmajnar
Ob-45524
Na podlagi 27. člena statuta delniške
družbe Hotel Slon, Ljubljana, Slovenska cesta 34, direktor družbe vabi delničarje na
7. redno skupščino
delniške družbe Hotel Slon,
ki bo v torek, 24. 4. 2001 ob 12. uri, v
klubskih prostorih družbe v Ljubljani, Slovenska cesta 34.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine ter
seznanitev skupščine s prisotnim notarjem.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Niko Koritnik, za člane verifikacijske komisije se izvolijo: Lilijana Mijailovič, Maruša Peternelj in Olga Zupanc.
Skupščina se seznani s prisotnim notarjem na skupščini.
2. Sprejem letnega poročila za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 2000.
3. Ugotovitev in razporeditev dobička ustvarjenega v letu 2000 ter delitev nerazporejenega dobička iz leta 1998 za dividende.
Predlog sklepa: čisti dobiček družbe iz
poslovnega
leta
2000
v
višini
63,005.238,15 SIT ostane nerazporejen.
Nerazporejeni dobiček iz leta 1998 v revalorizirani višini 29,510.000 SIT se izplača
delničarjem za dividende, to je 500 SIT bruto dividende na delnico.
Dividende bodo izplačane delničarjem,
ki bodo na dan 10. 4. 2001 vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi pri KDD. Izplačane bodo najkasneje v roku enega meseca po zasedanju skupščine.
4. Obravnava in sprejem novega statuta
družbe.
Predlog sklepa: sprejme se statut družbe v predloženem besedilu.
5. Informacija o odstopu dveh članov
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da sta člana
nadzornega sveta Varga Tatjana in Korošec
Damjan podala odstopno izjavo.
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6. Obravnava in sprejem izhodišč plana
poslovanja za leto 2001.
Predlog sklepa: sprejmejo se izhodišča
plana poslovanja za leto 2001.
7. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih delnic v višini 10% osnovnega kapitala družbe, in sicer za namene za katere je
oblikovanje sklada obvezno po 240. členu
ZGD. Sklad se oblikuje v breme prostih
rezerv oblikovanih nad zakonskimi rezervami in v breme revalorizacijskega popravka rezerv.
8. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2001 se imenuje revizorska družba Auditor, d.o.o. iz Ptuja.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan razen sobote od 8. do
12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda podajo v pisni obliki v sedmih
dneh od dneva objave sklica skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo tisti delničarji, ki svojo udeležbo na skupščini pisno
prijavijo najkasneje tri dni pred skupščino.
Pooblaščenci oziroma zastopniki se morajo pred skupščino izkazati s pisnim pooblastilom.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine 25. 4. 2001
ob 12. uri, v istem prostoru in z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Hotel Slon, d.d.
direktor
Ob-45525
Uprava družbe Motel Grosuplje, d.d.,
Ljubljanska c. 65, Grosuplje, na osnovi statuta družbe sklicuje
skupščino
Motel Grosuplje, d.d.
Skupščina bo v ponedeljek, dne 23. 4.
2001 ob 10. uri uri na sedežu družbe v
Grosupljem, Ljubljanska 65.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov:
Predlog sklepa: skupščina za predsednika skupščine izvoli …
2. Letno poročilo družbe za leti 1999 in
2000.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo za leto 1999 in 2000.
3. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je na podlagi odstopnih izjav prenehal mandat članom nadzornega sveta Vesni Remškar Birtič, Leopoldu Poljanšku in Bojanu
Vodopivcu.
Skupščina kot manjkajoče člane nadzornega sveta izvoli Jožeta Pečečnika, Dušana
Brleca in Janeza Bohinca.
4. Spremembe kapitala družbe zaradi
prisilne poravnave.
Predlog sklepa: skupščina na podlagi
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji sprejme naslednje spremembe kapitala družbe:
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1) Kumulirana izguba družbe na dan
31.12.2000, v skupni višini 485,427.125
SIT se pokriva:
– v breme rezerv do višine 88,999.000
SIT,
– v breme saldiranega revalorizacijskega
popravka
kapitala
do
višine
268,712.552 SIT,
– v breme osnovnega kapitala do višine
127,715.573 SIT.
2) Osnovni kapital družbe zmanjša za
127,716.000 SIT, tako da po zmanjšanju
znaša 20,610.000 SIT in je razdeljen na
20.610 novih delnic nominalne vrednosti
po 1.000 SIT vsaka. Osnovni kapital se
zmanjša z združevanjem delnic. Osnovni kapital se zmanjša za namen pokrivanja izgube do višine 127,715.573 SIT in za namen
prenosa sredstev v rezerve do višine
437 SIT. Z dnem vpisa sklepa o zmanjšanju
osnovnega kapitala v sodni register je
osnovni kapital zmanjšan, dosedanje delnice pa razveljavljene. Nove delnice, ki jih
glede na menjalno razmerje ni mogoče dodeliti upravičencem postanejo lastne delnice družbe in se umaknejo, znesek enak
njihovi skupni nominalni vrednosti pa se prenese v rezerve družbe.
3) Osnovni kapital družbe se poveča za
78,500.000 SIT, tako da po povečanju znaša 99,110.000 SIT. Povečanje osnovnega
kapitala se izvede z izdajo 78.500 novih
delnic nominalne vrednosti po 1.000 SIT
vsaka. Nove delnice se vplačajo s cesijo
terjatev posameznih upnikov do dolžnika na
dolžnika (stvarnimi vložki). Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih
delnic je izključena. Stvarni vložek zagotovi
upnik Elektronček, d.o.o., Kamnik, s konverzijo svoje terjatve do družbe v višini
78,500.000 SIT v osnovni kapital. Za stvarni vložek (terjatev) v višini 78,500.000 SIT
se upniku zagotovi 78.500 novih delnic v
skupnem
nominalnem
znesku
78,500.000 SIT.
4) Rok za vpis novih delnic izteče zadnji
delovni dan pred dnevom naroka za prisilno
poravnavo.
5) Uprava družbe je pooblaščena da pod
pogoji enakimi določenim v točkah 3. in 4.
tega sklepa ter v skladu s statutom družbe
odloči o povečanju osnovnega kapitala z
izdajo novih delnic tudi preostalim upnikom,
ki bodo pripravljeni svoje terjatve prenesti
družbi v zameno za njene delnice.
6) Vsi sklepi k tej točki dnevnega reda
(spremembe kapitala) so sprejeti pod odložnim pogojem, da bo prisilna poravnava opr.
št. St 252/2000 pravnomočno potrjena.
5. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta.
Sklepčnost in udeležba
Kolikor skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine, z istim dnevnim redom ob 11. uri, na
istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo
skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Naprošamo delničarje, da se za udeležbo prijavijo vsaj tri dni pred skupščino.
Morebitna pooblastila morajo biti pisna.
Motel Grosuplje, d.d
uprava družbe
Janez Benčina

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Ob-45539
Na podlagi 37. člena statuta Adriatic,
Zavarovalne družbe, d.d., Koper, uprava
družbe sklicuje
24. sejo skupščine
Adriatic, Zavarovalne družbe, d.d.
Koper,
ki bo v torek, 24. 4. 2001 ob 12.30, v
sejni sobi na sedežu družbe v Kopru, Ljubljanska cesta 3a.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga naslednji sklep: za
predsedujočega 24. seje skupščine Adriatic, Zavarovalne družbe, d.d., Koper, se izvoli Marko Globevnik, za preštevalki glasov
se določi Sandro Jukič in Majo Trstenjak,
za notarko pa se določi Nevenko Kovačič iz
Kopra.
2. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
1. Osnovni kapital družbe se poveča
z novimi vložki za 400,000.000 SIT na
1.879,334.000 SIT.
2. Za povečani kapital se izda
400.000 novih navadnih delnic, ki dajejo
imetnikom pravice v skladu s statutom družbe. Nominalna vrednost ene delnice je
1.000 SIT.
3. Delnice nove izdaje glasijo na ime
in so prenosljive v skladu z določbami statuta.
4. Cena ene delnice je 1.000 SIT.
5. Celotna izdaja delnic je namenjena
izključno obstoječim delničarjem.
6. Delničarji, ki so na dan skupščine
vpisani v delniško knjigo, imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic.
Delničarji lahko prednostno pravico
do vpisa novih delnic izkoristijo v 15 dneh
od objave v javnem časopisju oziroma od
prejema pisnega poziva uprave k vpisu delnic. Podrobnejši postopek in pogoje prodaje delnic določi z izvedbenimi sklepi uprava
družbe.
7. Delnice morajo biti v celoti vplačane v roku 2 mesecev po vpisu sklepa o
povečanju osnovnega kapitala v sodni register.
8. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki. Za izvedbo vpisa delnic v centralni register KDD je pooblaščena uprava.
3. Odločanje o spremembah statuta in
potrditev čistopisa statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednja sklepa:
1. Skupščina sprejme predlagane
spremembe statuta.
2. Skupščina na podlagi sprejetih
sprememb statuta sprejme čistopis statuta.
4. Odločanje o spremembi člana nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednja sklepa:
1. Skupščina ugotovi, da je članu nadzornega sveta na podlagi njegove odstopne
izjave 8. 3. 2001 prenehalo članstvo v nadzornem svetu.
2. Za novega člana nadzornega sveta
se imenuje dr. Marko Pavliha.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in predlogom sprememb in čistopisa statuta
je delničarjem na vpogled od dneva objave
tega sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine v tajništvu uprave v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, vsak delovnik med 9. in
12. uro.
V skladu s 40. členom statuta družbe je
pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje pravice do glasovanja pisna prijava
udeležbe na sedežu uprave družbe, najkasneje 3 dni pred dnevom zasedanja skupščine.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan ob
14.30. Na ponovljenem zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino
na seji prisotnega kapitala.
Adriatic, Zavarovalna družba, d.d.,
Koper
predsednik uprave
Ob-45548
Na podlagi 28. člena Statuta delniške
družbe Kompas MTS, d.d., uprava delniške
družbe sklicuje
14. skupščino
delničarjev Kompas MTS, d.d.,
ki bo 25. 4. 2001 ob 10. uri, v Ljubljani,
Trg republike 3, v prostorih LB HIPO, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine in komisija za izvedbo glasovanja
in volitev. Seji bo prisostvovala povabljena
notarka.
2. Sprejem letnega poročila za leto
2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 2000 po predlogu uprave in
mnenju nadzornega sveta v predloženem
besedilu.
3. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 2000 in nerazporejenega dobička iz
preteklih let.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
mnenju nadzornega sveta se sprejme predlog delitve dobička za leto 2000 v naslednjem besedilu: dobiček za delitev v letu
2001 znaša 3.615,704.573,90 SIT in je
oblikovan iz prenesenega čistega dobička
iz leta 1998 v višini 145,782.125,77 SIT,
prenesenega čistega dobička iz leta 1999 v
višini 1.533,841.491,96 SIT, revalorizacijskega popravka prenesenega dobička v višini 195,831.085,25 SIT in čistega dobička
poslovnega
leta
v
višini
1.740,249.870,92 SIT.
Od
skupnega
zneska
3.615,704.573,90 SIT se razporedi:
– znesek 1.763,357.000 SIT se izplača
delničarjem,
– znesek 52,207.496,13 SIT tj. 3% čistega dobička iz leta 2000 po 57. členu
statuta,
– znesek 17,402.498,71 SIT tj. 1% čistega dobička iz leta 2000 po 56. členu
statuta,
– znesek 1.782,737.579,06 SIT kot nerazporejeni dobiček.
Bruto dividenda na delnico v SIT: 500.
Neto dividenda na delnico za fizične osebe – rezidente RS v SIT: 375.
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Do izplačila dividende je upravičen delničar, ki je lastnik delnic, evidentiranih pri
Klirinško depotni družbi na dan 30. 4. 2001.
Dividende bo družba izplačala v 60 dneh od
dneva skupščine.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave delniške družbe v Ljubljani, Pražakova 4/III, vsak delavnik od 9. do 12. ure, v času od 23. 3. 2001
do vključno 25. 4. 2001.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica, v tajništvu uprave
delniške družbe v Ljubljani, Pražakova 4/III.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo imetniki
delnic, ki bodo na dan 13. 4. 2001 vpisani
v delniško knjigo družbe, njihovi pooblaščenci, pooblastilo mora biti pisno, ali zastopniki, ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave delniške
družbe v Ljubljani, Pražakova 4/III, pisno
prijavijo svojo udeležbo.
Skupščina bo veljavno odločala, če bodo prisotni delničarji z glasovalno pravico,
ki predstavljajo vsaj 15% zastopanega
osnovnega kapitala. Če skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje 25. 4.
2001 ob 11. uri, v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. O vseh točkah dnevnega reda je
predvideno glasovanje z glasovnicami. Dvorana bo odprta 45 minut pred začetkom
zasedanja.
Kompas MTS, d.d., Ljubljana
direktorica
Veronika Šketa, univ. dipl. angl. in nem.
Št. 6
Ob-45549
Skladno s 16. členom satuta Factor banke, d.d., Ljubljana, Železna 16, sklicuje
uprava banke
4. redno skupščino
delničarjev Factor banke, d.d.,
Ljubljana,
ki bo v sredo, 25. 4. 2001 ob 13. uri, v
sejni sobi Factor banke, d.d., Železna 16 v
Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine delničarjev.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev izvoli predsednika skupščine, dvočlansko verifikacijsko komisijo in imenuje notarko Nevenko Tory za sestavo notarskega zapisnika.
2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine delničarjev.
3. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2000 z mnenjem nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Factor banke, d.d., sprejema letno poročilo
o notranjem revidiranju za leto 2000 z mnenjem nadzornega sveta.
4. Letno poročilo o poslovanju Factor
banke, d.d., v letu 2000 z mnenjem nadzornega sveta
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Factor banke, d.d., sprejema letno poročilo

Št.

o poslovanju Factor banke, d.d., za leto
2000 z mnenjem nadzornega sveta.
5. Predlog uprave za razporeditev dobička z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz leta
2000 se v celoti razporedi v rezerve banke.
6. Načrt poslovanja v letih 2001 do
2003.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Factor banke, d.d., sprejema načrt poslovanja Factor banke, d.d., v letih 2001 do
2003.
7. Sklep o povečanju osnovnega kapitala Factor banke, d.d.
Predlog sklepa: osnovni kapital Factor
banke, d.d. (v nadaljevanju: banka) se poveča z dosedanjih 1.005,000.000 SIT za
100,500.000 SIT, tako da celotni osnovni
kapital banke po povečanju znaša
1.105,500.000 SIT.
Za povečanje osnovnega kapitala se izda 50.250 navadnih (rednih) delnic z nominalno vrednostjo 2.000 SIT/delnica in skupno nominalno vrednostjo v višini
100,500.000 SIT. Vse novoizdane delnice
so imenske in istega razreda kot obstoječe
delnice banke ter dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in naslednje pravice:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
banke;
– pravico do dela dobička (dividende);
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju banke.
Pravico do vpisa novih delnic imajo le
obstoječi delničarji banke in to v sorazmerju
z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu banke na dan sprejema tega sklepa. Vpis novih
delnic bo na sedežu banke od 26. 4. 2001
do 11. 5. 2001. Če posamezni delničar ne
vpiše novih delnic oziroma ne izkoristi vpisa
v višini prednostne pravice, imajo ostali delničarji banke pravico do vpisa teh delnic v
sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem
kapitalu v nadaljnjem roku sedmih dni, to je
do 18. 5. 2001.
Nove delnice se vplačajo najpozneje v
roku 15 dni po vpisu. Delnice se vplačujejo
po ceni 4.390 SIT, povečani za TOM, od 1.
1. 2001 do dne plačila.
Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki z vpisom v Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD –
Centralno klirinško depotni družbi, d.d. Delničarji, ki bodo vpisali in vplačali nove delnice, se vpišejo kot imetniki v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev
pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, v roku 8 dni po vpisu
povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
Če v rokih, ki so določeni s tem sklepom, vse delnice povečanega osnovnega
kapitala ne bodo vpisane in vplačane, bo
nadzorni svet banke sprejel ugotovitveni sklep, da izdaja delnic ni uspela.
Denarne zneske vplačil bo banka vrnila
vplačnikom v roku 30 dni od ugotovitve neuspešnega vpisa in vplačila. Vplačnikom bo
banka plačala tudi obresti v višini letne obrestne mere 1% za čas od vplačila do dneva
vračila.
8. Predlog sprememb statuta Factor banke, d.d.
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Predlog sklepa:
8.1. Za točko k) drugega odstavka člena
tri statuta se doda nova točka, ki glasi:
»i) opravljanje storitve upravljanja pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja pokojninske sklade«.
8.2 Določba tretjega odstavka člena tri
se dopolni, tako da glasi:
»Ugotovi se, da v predhodnem odstavku
našteta dejavnost po standardni klasifikaciji
dejavnosti spada pod:
1. J65.121 Dejavnost bank
2. J65.220 Drugo kreditno posredništvo
3. J65.230 Drugo finančno posredništvo, d.n.
4. J66.020 Dejavnost pokojninskih skladov
5. J67.120 Posredništvo z vrednostnimi
papirji
6. J67.130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom
7. K74.843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.«.
8.3 Določba člena štiri se spremeni in
glasi:
»Osnovni kapital Factor banke, d.d., znaša 1.105,500.000 SIT in je razdeljen na
552.750 rednih imenskih delnic v nominalni vrednosti vsaka po 2.000 SIT.«.
8.4 V členu deset se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»Uprava banke je pooblaščena, da lahko v petih letih od vpisa sprememb tega
statuta v sodni register poveča osnovni kapital banke z izdajo novih delnic za največ
500,000.000 SIT (odobreni kapital). O vsebini pravic iz delnic, o pogojih za izdajo
delnic in o sami izdaji delnic odloča uprava,
pred odločitvijo pa mora pridobiti soglasje
nadzornega sveta.
Povečanje osnovnega kapitala lahko
uprava izvede v petih letih večkrat, vendar
vsi sklepi o povečanju ne smejo presegati v
tej določbi določenega nominalnega zneska. Uprava je pooblaščena, da v posamičnem sklepu o povečanju osnovnega kapitala odloči o izključitvi prednostne pravice do
novih delnic, vendar mora v tem primeru
skupščini predložiti pisno poročilo o razlogu za popolno ali delno izključitev prednostne pravice ter utemeljiti predlagani emisijski znesek.«.
9. Imenovanje revizorja banke za leto
2001.
Predlog sklepa: za revizorja poslovanja
za leto 2001 se imenuje revizijska družba
PriceWaterhouseCoopers, d.d., Ljubljana.
10. Predlogi in vprašanja delničarjev.
Skladno z 18. členom statuta Factor banke se skupščine delničarjev banke lahko
udeležijo vsi delničarji banke, na njej pa
lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico, če so vpisani v knjigo delničarjev Factor
banke d.d. vsaj pet delovnih dni pred zasedanjem skupščine in ostanejo vpisani do
konca zasedanja. Pooblaščenci, ki zastopajo posamezne delničarje banke, predložijo pred začetkom skupščine delničarjev
veljavno pooblastilo za zastopanje. Verifikacija poooblastil se bo pričela 15 minut pred
zasedanjem skupščine delničarjev.
Gradivo za skupščino delničarjev bo delničarjem posredovano po pošti, na voljo pa
jim je tudi na sedežu banke, Železna 16
Ljubljana.
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Če skupščina delničarjev ne bo sklepčna bo ponovno zasedanje skupščine delničarjev dne 25. 4. 2001 ob 14. uri, z istim
dnevnim redom in bo sklepčno ne glede na
število prisotnih delničarjev in njihovih poooblaščenecev oziroma delež kapitala, ki ga
bodo zastopali.
Factor banka, d.d., Ljubljana
uprava banke
Št. 9
Ob-45550
Na podlagi 56. člena statuta delniške
družbe Trgovsko podjetje Center, d.d., Celje, Brodarjeva 5, Celje, uprava družbe sklicuje
6. sejo skupščine družbe
Center, d.d., Celje,
ki bo v sredo 25. aprila 2001 ob 9. uri v
prostorih na sedežu družbe Center, d.d., v
Celju, Brodarjeva 5.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.
3. Seznanitev delničarejv z gradivom o
pripojitvi in sprejem sklepa o pripojitvi družbe Center, d.d., Celje k družbi Era, d.d.,
Velenje.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
soglasju nadzornega sveta se potrdi predlagana pogodba o pripojitvi med družbama
Era Trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki, d.d., Velenje, Prešernova 10 in Trgovsko podjetje Center, d.d., Celje, po kateri
se družba Center, d.d., Celje pripoji k družbi Era, d.d., Velenje.
Upravo družbe se zadolži, da izvede vpis
spremeb v sodni register.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so na
dan 21. 4. 2001 vpisani v delniško knjigo
družbe Center, d.d., Celje in najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine družbi pisno s priporočeno poštno pošiljko prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarji se lahko udeležijo skupščine
in na zasedanju glasujejo osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku. Pooblaščenci morajo priložiti pisno pooblastilo.
Pooblastilo za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa firmo, sedež, podpis in žig pooblastitelja ter
vse podatke o pooblaščencu.
Udeleženci se na dan skupščine priglasijo eno uro pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli glasovnice, ki hkrati služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Seznanitev z gradivom in glasovanje na
skupščini.
Gradivo za skupščino, vključujoč z gradivom o pripojitvi, je vsem delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Celju, Brodarjeva 5, vsak delovnik med 8. in 10. uro.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
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v pisni obliki posredovani upravi v roku sedem dni po objavi tega sklica.
Na zasedanju skupščine se o točkah
dnevnega reda glasuje z glasovnicami, razen za 2. točko dnevnega reda, o kateri se
glasuje z dvigom rok.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovi ob 10. uri istega dne v
istem prostoru. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Center, d.d., Celje
uprava družbe
Št. 900037
Ob-45542
Na podlagi 8.2. točke statuta delniške
družbe Era, trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki, d.d., Velenje, Prešernova 10,
uprava družbe sklicuje
7. sejo skupščine družbe
Era, d.d., Velenje,
ki bo v sredo 25. aprila 2001 ob 13. uri
v prostorih na sedežu družbe Era, d.d., v
Velenju, Prešernova 10.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.
3. Seznanitev delničarejv z gradivom o
pripojitvi in sprejem sklepa o pripojitvi družbe Center, d.d., Celje k družbi Era, d.d.,
Velenje.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
soglasju nadzornega sveta se potrdi predlagana pogodba o pripojitvi med družbama
Era Trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki, d.d., Velenje, Prešernova 10 in Trgovsko podjetje Center, d.d., Celje, po kateri
se družba Center, d.d., Celje pripoji k družbi Era, d.d., Velenje.
Upravo družbe se zadolži, da izvede vpis
sprememb v sodni register ter da sprejme
sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe na podlagi odobrenega kapitala zaradi
izvedbe pripojitve; nadzorni svet pa besedilo statuta družbe uskladi s spremembo
osnovnega kapitala družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniški knjigi deset dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavijo
osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo
družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zastopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno z gradivom o pripojitvi, je delničarjem na
voljo na sedežu družbe Era, d.d., v Velenju,
Prešernova 10, vsak delovni dan od 8. do
10. ure.

Nasprotni predlogi delničarejv k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki posredovani upravi v roku sedem dni po objavi tega sklica.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeležnci ob vstopu v
prostor zasedanja, razen za 2. točko dnevnega reda, o kateri se odloča z javnim glasovanjem z dvigom rok.
Prostor bo odprt od 12.30 dalje. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri v
istem prostoru. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Era, d.d., Velenje
uprava družbe
Ob-45557
Na podlagi statuta delniške družbe RTC
Žičnice Kranjska Gora, d.d., Borovška
cesta 103a, Kranjska Gora, sklicujemo
skupščino delničarjev,
ki bo dne 25. 4. 2001 ob 12. uri, na
sedežu družbe v Kranjski gori, Borovška
cesta 103a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Kosi, za preštevalca
glasov Jana Lavtižar in Peter Klofutar, za
notarko se povabi Nado Svetina.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila in potrditev revidiranih računovodskih izkazov za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 2000, vključno z bilanco stanja,
izkazom uspeha in poslovnim poročilom, po
predlogu uprave in na osnovi mnenja nadzornega sveta.
3. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička po zaključnem računu za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
osnovi mnenja nadzornega sveta se dobiček po zaključnem računu za leto 2000, v
vrednosti 52,391.082 SIT, ne razporedi.
4. Izplačilo nagrade upravi družbe.
Predlog sklepa: v skladu s 5. in 9. členom pogodbe o poslovodenju in točko 6.9.
statuta družbe se predsedniku uprave in
članom nadzornega sveta izplača nagrada.
5. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razrešita se člana nadzornega sveta: Jože Mulej in Mateja Kunc.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se imenujeta: Božidar Linhart in Samo
Stonič.
7. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta.
8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga,
da se za revizorja za leto 2001 imenuje
Ernst & Joung iz Ljubljane.
Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu ter vsebina sprememb in dopolnitev statuta družbe in pre-
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dlogov sklepov, je delničarjem na razpolago na sedežu družbe dan po objavi zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10. do 13.
ure, v tajništvu družbe v Kranjski Gori, Borovška cesta 103a.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih imenskih delnic, ki so vpisani v knjigo
delničarjev 10 dni pred sklicem skupščine ali
njihovi pooblaščenci, oziroma zakoniti zastopniki, ki pred zasedanjem skupščine pisno
prijavijo sklicatelju svojo udeležbo na skupščini tako, da njihova prijava prispe na sedež
družbe najkasneje 3 dni pred skupščino. V
tem času trgovanje in prenos delnic nista dovoljena. Pooblastilo mora biti pisno in mora
vsebovati splošne podatke (ime in priimek,
naslov, EMŠO, oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci na skupščini glasujejo z glasovnicami, ki jih
prejmejo ob vstopu v prostor kjer bo potekala
seja skupščine in vpisu v seznam prisotnih.
Prostor kjer bo potekala seja skupščine bo
odprt eno uro pred pričetkom seje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne, z
istim dnevnim redom, ob 11. uri. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
RTC Žičnice Krvavec, d.d.,
Kranjska Gora
uprava družbe
Ob-45681
Uprava družbe na podlagi 7. člena statuta
delniške družbe GZL GEOPROJEKT, d.d.,
Letališka ulica 27, 1110 Ljubljana, sklicuje
4. redno sejo skupščine
GZL GEOPROJEKT, Podjetje za
geotehnična dela, d.d., Letališka ulica
27, 1110 Ljubljana,
ki bo dne 23. 4. 2001 ob 10. uri na
sedežu družbe in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine:
1. Otvoritev skupščine.
2. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine v predlagani sestavi.
3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se dnevni red 4.
skupščine družbe GZL GEOPROJEKT, d.d.
v predloženem besedilu.
4. Obravnava letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2000 z revidiranimi
računovodskimi izkazi družbe in mnenjem
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo za leto 2000 v predloženem
besedilu.
5. Obravnava poročila uprave družbe o
uvedenem postopku prisilne poravnave nad
družbo z obravnavo in sprejemom predloga
načrta finančne reorganizacije družbe GZL
GEOPROJEKT, d.d.
Predlogi sklepov:
– sprejme se poročilo uprave družbe o
uvedenem postopku prisilne poravnave,
– sprejme se predlog načrta finančne reorganizacije družbe v predloženi vsebini
vkjučno z vsemi posebnimi prilogami,
– revidirano predračunsko bilanco
stanja po stanju na dan 31. 12. 2000,

Št.

– predračunskim izkazom finančnih in
denarnih tokov za obdobje na katero se
nanaša prisilna poravnava, to je do izteka
roka za izplačilo vseh terjatev, na katere se
nanaša prisilna poravnava in
– predloženimi izvedbenimi sklepi za
pokrivanje izgube in povečanje osnovnega
kapitala družbe vse po stanju 31. 12. 2000.
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: kot revizorsko hišo se
izbere PLUS REVIZIJA, d.o.o., Bežigrad 1,
1000 Ljubljana.
Na skupščini se odloča o predlogih po
posameznih točkah dnevnega reda.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe GZL GEOPROJEKT, d.d. , Letališka ulica 27, 1110 Ljubljana, vsak delovni
dan od 10. do 12. ure od dneva objave do
dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
razpravljajo delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi pri KDD Centralno klirinški depotni
družbi, d.d. oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku. Pisne prijave za udeležbo na skupščini oz. pooblastilo za zastopanje mora biti deponirano na sedežu družbe
najkasneje do 19. 4. 2001.
Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih vsaj 15% vseh glasov. Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine z istim dnevnim redom istega dne ob 11. uri na mestu
prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
GZL GEOPROJEKT, d.d.
uprava družbe
Ob-45685
Na podlagi zahteve delničarja TRIMO,
inženiring in proizvodnja montažnih objektov, d.d., Trebnje, Prijatljeva 12, sklicuje
uprava družbe Akripol, proizvodnja in predelava polimerov, d.d., Trebnje, Prijateljeva 11, na podlagi člena 284/1 Zakona o gospodarskih družbah in 25. člena
statuta družbe
izredno skupščino delničarjev,
ki bo dne 24. 4. 2001 ob 12. uri v sejni
dvorani družbe v Trebnjem, Prijatljeva 11.
Predlagani dnevni red in predlogi sklepov na podlagi predlogov delničarja Trimo,d.d.:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje predsednika skupščine
in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, imenuje se predsednik skupščine Jože Rajer in preštevalca glasov Karolina Duh in Franček Jožef.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Tonček Bevc iz Trebnjega.
2. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: odpokliče se dosedanji
član nadzornega sveta, imenovan s strani
delničarjev, Stane Sever. Vzame se na znanje odstop člana-predsednika nadzornega
sveta Andreja Laznika.
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3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Za člana nadzornega sveta, ki zastopata
interese delničarjev, se za dobo 4 let izvolita Breda Kotar in Danijel Zupančič.
Skupščina se seznani s članom nadzornega sveta, ki ga izvoli svet delavcev.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 24. 4. 2001 ob
12. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan, 24. 4. 2001 ob 12.30.
Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki svojo udeležbo prijavijo družbi najkasneje 3 dni pred skupščino. Delničarje
naprošamo, da pred začetkom skupščine
pravočasno uredijo formalnosti v zvezi z
udeležbo.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Gradivo
Gradivo za dnevni red bo delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan
od prvega naslednjega delovnega dne od
dne objave sklica od 9. do 12. ure.
Akripol, d.d., Trebnje
Uprava družbe
direktor Ivan Hrkač

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 200/2000
S-45388
To sodišče je s sklepom St 200/2000
dne 12. 3. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Andrea, družba za proizvodnjo, trgovino, zastopanje, posredovanje, ekonomsko svetovanje in inženiring,
d.o.o., Tomšičeva 3, Ljubljana, matična
številka 5293685, šifra dejavnosti 12.810.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Suzana Gale-Robežnik, odvetnica iz
Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj
poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 6. 2001 ob 10.30, soba 352 tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 3. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 3. 2001
St 23/2000
S-45389
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 23/2000 z dne 8. 3. 2001 zaključilo
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stečajni postopek nad dolžnikom MST Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Mucherjeva 9.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 3. 2001
St 43/2000
S-45390
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Fistrade, Finančne storitve, inženiring in trgovina, d.o.o., Spodnja Idrija,
Na vasi 18, Spodnja Idrija, bo dne 7. 5.
2001 ob 14. uri, v sobi 110/I tega sodišča,
drugi narok za preizkus terjatev.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 3. 2001
St 26/2000
S-45391
To sodišče je dne 8. 3. 2001 izdalo
sklep opr. št. St 26/2000, da se začne
stečajni postopek zoper Kaufmann,
Export-import, Trgovina in storitve, turizem, d.o.o., Tolmin.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica. Vsaki prijavi je potrebno priložiti
sodno takso v višini 5% tolarske vrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar največ do vrednosti 2.000
točk. Vsi dokazi morajo biti predloženi v
dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
21. 5. 2001 ob 12.50, v sobi št. 110/I
tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 8. 3. 2001.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 3. 2001
St 84/2000
S-45392
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 84/2000 sklep z dne 12. 3.
2001:
Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Eurotours-Šped, Mednarodna špedicija, d.o.o., Rogatec 121, Rogatec (matična številka: 5657032).
Odslej se firma glasi: Eurotours-Šped,
Mednarodna špedicija, d.o.o., Rogatec
121, Rogatec – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Rudi Hramec, s.p., Praprotnikova 1, Mozirje,
št. licence: L16/2000.
Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred kate-
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rim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 50700-840-011-3390, vendar
največ 30.000 SIT.
Prvi narok za preizkus terjatev bo 6. junija 2001 ob 10. uri, v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 12. 3. 2001.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 3. 2001
St 82/2000
S-45393
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 82/2000 sklep z dne 12. 3.
2001:
Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Nika, Proizvodnja in servis računalniške opreme, d.o.o., Velenje, Litijska
ulica 12, Velenje (matična številka:
5610290).
Odslej se firma glasi: Nika, Proizvodnja
in servis računalniške opreme, d.o.o., Velenje, Litijska ulica 12, Velenje – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Rudi Hramec, s.p., Praprotnikova 1, Mozirje,
št. licence: L16/2000.
Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek,
do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na
katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro
račun 50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.
Prvi narok za preizkus terjatev bo 6. junija 2001 ob 9. uri, v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 12. 3. 2001.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 3. 2001
St 86/2000
S-45394
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 86/2000 sklep z dne 12. 3.
2001:

Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Eurotours, Podjetje za organizacijo
prevozov in turizem, d.o.o., Kidričeva 26,
Celje (matična številka: 5295572).
Odslej se firma glasi: Eurotours, Podjetje za organizacijo prevozov in turizem,
d.o.o., Kidričeva 26, Celje – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Zlatko Hohnjec, s.p., Tekačevo 5, Rogaška Slatina, št. licence: L6/2000.
Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 50700-840-011-3390, vendar
največ 30.000 SIT.
Prvi narok za preizkus terjatev bo 6. junija 2001 ob 12.30, v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka se
nabije na oglasno desko dne 12. 3. 2001.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 3. 2001
St 49/2000-7
S-45423
To sodišče je na seji senata dne 12. 3.
2001 pod opr. št. St 49/2000 sprejelo
naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom TRS
Poljak & Co., Trgovina in storitve, d.n.o.,
Ob Potoku 8, Novo mesto, matična številka 5495156, šifra dejavnosti 67.6124, se
začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
TRS Poljak & Co., Trgovina in storitve,
d.n.o., Ob Potoku 8, Novo mesto, izbriše iz
sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 12. 3. 2001
St 40/2000-8
S-45424
To sodišče je na seji senata dne 12. 3.
2001 pod opr. št. St 40/2000 sprejelo
naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom B & B
Optima Trgovina, gostinstvo in storitve
Novo mesto, d.o.o., Ulica Slavka Gruma
64, Novo mesto, matična št. 5682444, šifra dejavnosti 52.110, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
B & B Optima Trgovina, gostinstvo in stori-
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tve Novo mesto, d.o.o., Ulica Slavka Gruma
64, Novo mesto, izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 12. 3. 2001
St 3/2001-5
S-45425
Z dnem 14. 3. 2001 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Purlen, Proizvodnja izolacijskih materialov, d.o.o., v
likvidaciji, Industrijska cesta št. 4/b,
Lendava.
Za stečajnega upravitelja se postavi dr.
Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica ob
progi št. 53.
Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pismenih izvodih in potrebno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v roku dveh mesecev
od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. S prijavo terjatev morajo
predložiti tudi dokazilo o plačani taksi, ki
znaša 5% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar največ v vrednosti
2000 točk. Terjatve, ki so bile prijavljene v
dosedanjem likvidacijskem postopku, se
upoštevajo kot da so prijavljene v stečajnem postopku.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 28. 5. 2001 ob 11. uri v razpravni
dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil dne 14. 3. 2001 nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o
začetku stečajnega postopka. Tega dne nastopijo vse pravne posledice začetka stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 14. 3. 2001
St 79/2000
S-45426
Stečajni postopek nad FIL Koper, Mednarodna špedicija, špedicija in terminal
za živino, d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje 38, Koper, se začne in takoj zaključi.
Premično premoženje, last družbe FIL
Koper, Mednarodna špedicija, špedicija in
terminal za živino, d.o.o., Koper, Vojkovo
nabrežje 38, Koper, specificirano po seznamu osnovnih sredstev v okviru cenitve
sodnega izvedenca ekonomsko-finančne
stroke Milenka Jenka, Izola, A. Valenčiča 3
z dne 31. 1. 2001, kar vse je sestavni del
tega sklepa, se izroči Mestni občini Koper,
brez prevzema obveznsoti.
Terjatve družbe FIL Koper, Mednarodna
špedicija, špedicija in terminal za živino,
d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje 38, Koper,
in sicer v višini 443.747 SIT s pp, terjatev do
Republike Slovenije v znesku 58.000 SIT s
pp, terjatev do Republike Slovenije v znesku
283.000 SIT s pp, terjatev do družbe Demonti, d.o.o., Koper, v znesku 205.114 SIT
s pp, terjatev do družbe IMP Instalcommerce, d.o.o., v znesku 50.000 SIT s pp, terjatev do družbe Deprom, d.o.o., v znesku
622.246 SIT s pp, terjatev do družbe PAN

Št.

Motel, d.o.o., Koper v znesku 88.481 SIT s
pp, terjatev do družbe O & V, d.o.o., Koper,
v višini 393.982,20 SIT s pp in terjatev do
družbe Rova, d.o.o., Izola v višini 47.562 SIT
s pp, se prenesejo na Mestno občino Koper,
brez prevzema obveznosti.
Denarna sredstva na žiro račun družbe
FIL Koper, Mednarodna špedicija, špedicija za terminal za živino, d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje 38, Koper, v višini
71.000 SIT se prenesejo na Mestno občino Koper, brez prevzema obveznosti.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 16. 2. 2001
St 70/2000
S-45489
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 70/2000 sklep z dne 14. 3.
2001:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Jomark, Trgovina in gostinstvo, d.o.o., Proseniško n.h., Šentjur, se zaključi, v skladu
z dol. čl. 99/II ZPPSL.
2. Zaključek stečajnega postopka se objavi na oglasni deski sodišča.
3. Upniki se lahko pritožijo v roku 15 dni
po objavi tega sklepa o zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik:
Jomark, Trgovina in gostinstvo, d.o.o., Proseniško n.h., Šentjur, izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 3. 2001
St 74/2000
S-45490
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 74/2000 sklep z dne 14. 3.
2001:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Matim, Trgovsko podjetje, d.o.o., Pot na
stadion 9, Radeče, se zaključi, v skladu z
dol. čl. 99/II ZPPSL.
2. Zaključek stečajnega postopka se objavi na oglasni deski sodišča.
3. Upniki se lahko pritožijo v roku 15 dni
po objavi tega sklepa o zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik:
Matim, Trgovsko podjetje, d.o.o., Pot na
stadion 9, Radeče, izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 3. 2001
St 15/2001
S-45603
To sodišče je s sklepom St 15/2001
dne 16. 3. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Papirplast, d.o.o., Brezje
pri Grosupljem 1c, Grosuplje, matična
številka 5559367, šifra dejavnosti 51.700.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Darja Erceg, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
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Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 6. 2001 ob 12. uri, soba 368
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 3. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2001
St 237/2000
S-45605
To sodišče je s sklepom St 237/2000
dne 15. 3. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Teofil Krese s.p., KGK Kovinska galanterija Krese, Reška c. 13,
Kočevje.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Olga Tanko, odvetnica iz Ribnice.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 13. 6. 2001 ob 9. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Okolic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 3. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2001
St 4/2001
S-45606
To sodišče je s sklepom poravnalnega
senata št. St 4/2001 z dne 12. 3. 2001
začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Kanja podjetje za projektiranje,
inženiring, posredništvo in trgovino Brege, d.o.o., Brege 68, p. Leskovec pri Krškem, matična številke 5750717, šifra dejavnosti 74202.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, da sodišču z obrazloženo vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je bil
določen Zdravko Groboljšek, univ. dipl. ek.,
iz Sevnice.
V upniški odbor so bili imenovani upniki:
– Lea, d.o.o., Dacarjeva 8, Lescce,
– Metalka Consulting, d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana;
– Novotehna, trgovsko podjetje Novo
mesto, Glavni trg 10, Novo mesto;
– Signa, d.o.o., Trzin, Jemčeva 21b, Trzin;
– Županc Dejan, Gozdna pot 5, Leskovec pri Krškem, delavski zaupnik.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 12. 3. 2001.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 12. 3. 2001
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Izvršbe in zavarovanja
Z 2001/00013
IZ-3010
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00013, ki ga je dne 22. 2. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na stanovanju v Trzinu z oznako B 1-L4-II-1, v velikosti 50,04 m2, kletnim
prostorom 2,73 in parkirnim mestom št. 16,
stoječe na parceli 119/27, 119/28,
119/7, 111/4, 113/6, 1600/8, 111/1,
113/1 in 120/4, vse k.o. Trzin, ki je last
dolžnice in zastavne dolžnice, zastavna pravica v korist upnice Banke Domžale, d.d.,
Domžale, bančna skupina Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62, Domžale, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
3.740 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 22. 2. 2001
Z 2000/00392
IZ-3012
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00392, ki ga je dne 22. 2. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
1 v Domžalah, Ljubljanska 91, v I. nadstropju, v skupni izmeri 59,60 m2. Stanovanju
pripada solasniški delež na skupnih prostorih, delih in napravah, ki služijo objektu kot
celoti. Objekt v katerem se nahaja stanovanje, stoji na parc. št. 3886, 3887, 388 delno, 3889, 3890/2, 3891, 3892, 3893
in 3908, vse k.o. Domžale, ki je last dolžnikov, zastavna pravica v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d. Ljubljana, Trg
republike 2, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,479.865 SIT in
3,470.135 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 22. 2. 2001
Z 2001/00042
IZ-3013
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00042, ki ga je dne 22. 2. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na stanovanju v Trzinu, z oznako B 1-L3-I-6, v prvem nadstropju v neto
površini 92,70 m2, s kletnim prostorom, v
izmeri 2,99 m2 in parkirnim mestom št. 121,
v kletni garaži, na naslovu Ljubljanska cesta
12, Trzin, stoječe na parceli 119/27,
119/28, 119/7, 111/4, 113/6, 1600/8,
111/1, 113/1 in 120/4, vse k.o. Trzin, 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
9,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 22. 2. 2001
Z 2000/00407
IZ-3014
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/00407, ki ga je dne 22. 1. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na dvoinpolsobnem stanovanju št. B1-L1-II-3, ki se nahaja v 2. nadstropju, na naslovu Ljubljanska cesta 12a Trzin,
v neto koristni površini 60,74 m2, s kletnim
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prostorom, v izmeri 3,09 m2, skupaj z ustreznim solastniškim deležem na skupnih
objektih, delih in napravah ter na stavbnem
in funkcionalnem zemljišču, stoječem na
zemljišču parc. št. 111/1, 119/27 in
119/28, vse vpisane v vl. št. 218, parc. št.
113/1, vpisana v vl. št. 1986 ter parc. št.
120/4, vpisana v vl. št. 1356, vse k.o. Trzin, ki je last dolžnika, zastavna pravica v
korist upnice Nove Ljubljanske banke,
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
9,400.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 16. 1. 2001
Z 26/2001
IZ-3019
Opravi se popis nepremičnine in rubež v
dobro upnika Bank Austria Creditanstalt,
d.d., zaradi zavarovanja denarne terjatve dolžnikov Knez Danijele in Mira Kneza, v višini
30.650 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila s
pripadki, pod pogoji iz neposredno izvršljivega notarskega zapisa, opr. št. SV 107/01 z
dne 26. 1. 2001, in sicer na dvosobnem
stanovanju št. 15, s pripadajočo shrambo v
kleti na naslovu Groharjeva 18, Kamnik, v II.
nadstropju, z oznako 4/II – južno stopnišče,
v skupni izmeri 61,14 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 21. 2. 2001
Ig 620/99
IZ-3020
Opravi se popis nepremičnine in rubež v
dobro upnice Metalke trgovine, d.d., Ljubljana, Dalmatinova 2, zanjo pooblaščenec,
odvetnik Slavko Pukšič, zaradi plačila denarne terjatve dolžnice Ceres, trgovina posredovanje in gostinstvo, d.o.o., Archinetova 9, Ljubljana, v višini 16,728.386 SIT s
prip., in sicer na dvosobnem polkletnem
stanovanju, ki ima oznako 1/K, v izmeri
55 m2, s kletnim prostorom, ki stoji na parcelah št. 452, 451, 453/3, 1533 in 1221,
k.o. Podgorje, na naslovu Kavčičeva ul. 10,
v Kamniku.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe. Z rubežem pridobi upnica zastavno
in poplačilno pravico z dnem oprave rubeža.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 3. 2. 2000
Z 34/2001
IZ-3235
Opravi se popis nepremičnine in rubež v
dobro upnice Banke Domžale zaradi zavarovanja denarne terjatve dolžnice Pavlič Marije, v višini 5,000.000 SIT s prip., pod pogoji iz neposredno izvršljivega notarskega
zapisa, opr. št. Sv 100/01 z dne 16. 2.
2001, in sicer na dvosobnem stanovanju z
oznako 4/III, v izmeri 61,14 m2 in kletnim
prostorom, na naslovu Groharjeva 20, Kamnik, na parc. 1248, k.o. Podgorje.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe. Z rubežem pridobi upnica zastavno in poplačilno pravico z dnem oprave rubeža.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 26. 6. 2001

In 87/00
IZ-3495
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Meliti Černe, v izvršilni zadevi upnikov Danijele in Ivana Veluščka, oba Tomažičev trg 4, Koper, ki ju zastopa odvetnik
Alojz Butinar iz Kopra, zoper dolžnika Ismeta Kaltaka in Rezijo Kaltak, oba Solinska 4,
Koper, ki ju zastopa odv. Mihael Svanjak iz
Kopra, zaradi izterjave 2,000.000 SIT, na
naroku za rubež nepremičnine, dne 26. 2.
2001 sklenilo:
zarubi se nepremičnina, stanovanje v
izmeri 34,35 m2, ki se nahaja v večstanovanjski hiši, na naslovu Solinska 4, Koper,
stoječe na parceli št. 919, vl. št. 823, k.o.
Koper. Stanovanje je last dolžnice Rezije
Kaltak, na podlagi kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja, sklenjene med njo in
Občino Koper, dne 12. 2. 1993, št.
362-193/93.
Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. Dolžniku je prepovedano razpolagati z zarubljeno
nepremičnino, jo poškodovati, uničiti ali kako drugače preprečiti plačilo upnika, sicer
stori kaznivo dejanje po 229. členu KZ.
Upnik z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 2. 2001
Z 817/2000
IZ-3228
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 817/2000 z dne 5. 2.
2001, je bilo dvosobno stanovanje s kabinetom št. 1, v skupni izmeri 63,30 m 2, ki se
nahaja v pritličju stanovanjskega bloka v Kranju, Nazorjeva ulica 12, parc. št. 933/8, vl.
št. 353, k.o. Kranj, s pripadajočimi kletnimi
prostori in trajno pravico souporabe funkcionalnega zemljišča ter vseh skupnih prostorov in naprav, ki služijo stanovanju kot posameznemu delu stavbe, last dolžnika, na podlagi prodajne pogodbe z dne 22. 1. 1999,
sklenjene med njim kot kupcem in prodajalcema Nado Ćosić ter Vinkom Ćosićem, oba
Nazorjeva 12, Kranj, na naroku dne 23. 2.
2001 zarubljeno za zavarovanje denarne
terjatve po pogodbi o kratkoročnem kreditu
št. 5604/30 z dne 13. 12. 2000, v višini
55,000.000 SIT s pripadki, v korist upnice
SKB banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 23. 2. 2001
Z 2000/01305
IZ-2638
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/01305, ki ga je dne 2. 2. 2001 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na nepremičnini – hiši (v IV. gradbeni fazi) 23 CS, ob Koseškem bajerju v
Ljubljani, ki stoji na parcelah 1065/2 in
1066/8, vl. št. 1767, obe k.o. Zgornja Šiška in ki obsega 127,70 m2 bivalne površine, 37,06 m2 shrambe, 29,49 m2 garaže in
62,43 m2 atrija, ki je last dolžnika, na podlagi prodajne pogodbe št. 7400361031 z
dne 16. 6. 2000, sklenjene s prodajalci LB
Hipo, d.o.o., Trg republike 3, Ljubljana,
Imos Inženiring, d.d., Linhartova 13, Ljubljana, Vegrad d.d., Prešernova 9a, Velenje
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in Imos d.d., Dunajska 56, Ljubljana, zastavna pravica v korist upnika Iskratel, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Ljubljanska
c. 24, Kranj, za zavarovanje denarne terjatve v višini 150.000 DEM s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 2. 2001
Z 2001/00113
IZ-3230
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00113, ki ga je dne 21. 2. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na triinpolsobnem stanovanju
št. 1-5-1, v trgovsko poslovnem stanovanjskem objektu A, ob Savski cesti – Zeleni
dvor, v prvem stopnišču in petem nadstropju, v neto koristni površini 82,62 m2 s kletnim prostorom v izmeri 3,21 m2 in parkirnim
mestom v garažni kleti, s sorazmernim solastniškim delom skupnih prostorov, delov in
naprav celotne stavbe in funkcionalnega
zemljišča, ki je last dolžnice in zastavitelja,
vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 6. 4. 2000, sklenjene s prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Kraški zidar d.d., Cesta na Lenivec 4, Sežana,
zastavna pravica v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
2,724.150 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2001
Z 2001/00112
IZ-3231
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00112, ki ga je dne 21. 2. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na triinpolsobnem stanovanju
št. 1-5-1, v trgovsko poslovnem stanovanjskem objektu A, ob Savski cesti – Zeleni
dvor, v prvem stopnišču in petem nadstropju, v neto koristni površini 82,62 m2, s
kletnim prostorom v izmeri 3,21 m2 in parkirnim mestom v garažni kleti, s sorazmernim solastniškim delom skupnih prostorov,
delov in naprav celotne stavbe in funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžnika in zastaviteljice, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 6. 4. 2000, sklenjene
s prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Kraški zidar d.d., Cesta na Lenivec 4,
Sežana, zastavna pravica v korist upnice
Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,228.975 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2001
Z 2001/00035
IZ-3233
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00035, ki ga je dne 22. 2. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 100, v skupni izmeri 54,97 m2, ki se nahaja v IX. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Preglov trg 11, s solastninsko pravico na skupnih delih, objektih in napravah stanovanjske hiše, ki je last dolžnika, na podlagi
prodajne pogodbe št. 922/1-06/92 z dne
21. 5. 1992, sklenjene s prodajalcem Železniškim gospodarstvom Ljubljana, Kolodvorska ul. 11, zastavna pravica v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Trg repu-

Št.

blike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 4,849.902 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2001
In 2000/00025
IZ-3464
Na podlagi sklepa naslovnega sodišča,
opr. št. In 2000/00025 z dne 26. 7. 2000,
je bilo dvosobno stanovanje št. 12, na naslovu Ulica bratov Komelj 3, Ljubljana, last
dolžnice Nade Klemenčič, Ulica bratov Komelj 3, Ljubljana, dne 21. 2. 2001 zarubljeno v korist upnikov Emila Mikuža in Sonje
Mikuž, oba Cesta na Mele 22, Brezovica,
zaradi
izterjave
denarne
terjatve
9,325.180,92 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2001
Z 2001/00015
IZ-3021
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve po 250. členu ZIZ, opr.
št. SV 13/2001 z dne 9. 1. 2001 in sklepa tega sodišča, opr. št. Z 2001/00015 z
dne 21. 2. 2001, zaradi zavarovanja upnikove denarne terjatve z zastavno pravico
na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiški
knjigi, se zarubi stanovanje št. 1, v izmeri
41,60 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Novo mesto, Danila
Bučarja 10, ki stoji na parc. št. 1168, vpisani pri vl. št. 1246, k.o. Bršljin, pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja, sklenjene med ml. Tonjo Jerele, roj. 11. 4. 1992, Danila Bučarja 10, Novo mesto, ki jo zastopa mati Tatjana Jerele, roj. 9. 7. 1964, Danila Bučarja 10, Novo mesto, kot prodajalko in Simono Zupančič, roj. 25. 9. 1963, Potok 21,
Straža, kot kupovalko, dne 27. 12. 2000,
overjene pri notarki Marti Malič, dne
27. 12. 2000, št. OV 5927/00.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 21. 2. 2001

Oklici o skrbnikih in
razpravah
I P 865/98
SR-2653
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Bejtula Bejtulahija,
Gašparjeva 7, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška družba Zakonjšek, Rupnik, Stankič, o.p., iz Ljubljane, proti toženi stranki
Šadie Bejtulahi, Dobri dol, Gostivar, Republika Makedonija, zaradi razveze zakonske
zveze, dne 1. 2. 2001 sklenilo:
toženi stranki Šadie Bejtulahi se postavi
začasna zastopnica, odvetnica Barbara Krištof-Lučovnik iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi opr. št. I P
865/98, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči
sodišču, da je toženi stranki postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2001
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P 1521/2000
SR-3473
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Ljubice Deronja, stanujoče na naslovu Ojstro 6, Trbovlje, ki jo
zastopajo Margareta Zakonjšek Rupnik in
ostali, odvetniki iz Ljubljane, proti toženi
stranki Vjekoslavu Kovačeviću, Gipfl 15, Bihelbach, 6621 Reutte, Avstrija, zaradi plačila verzijskega zahtevka 3,000.000 SIT,
dne 21. 2. 2001 sklenilo:
toženi stranki Vjekoslavu Kovačeviću
se kot začasna zastopnica postavi odvetnica Sonja Dolinar, Cigaletova 7, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko, dokler ne bosta tožena stranka ali
njen pooblaščenec nastopila pred sodiščem
oziroma dokler ji skrbstveni organ ne bo
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 2. 2001
In 94/2000
SR-3452
Okrajno sodišče v Velenju je v izvršilni
zadevi upnika Premogovnik Velenje, d.d.,
Partizanska 78, Velenje, ki ga zastopa
odv. Janez Osojnik iz Velenja, zoper dolžnico Senijo Muratovič, Šlandrova 15, Velenje, nazadnje stan. Edling 4/1, Spittal,
Avstrija, zaradi izpraznitve in izročitve nepremičnine v posest upnika, na podlagi
prvega odstavka 4. točke, drugega odstavka in četrtega odstavka 82. člena zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 15.
členom zakona o izvršbi in zavarovanju, s
sklepom z dne 1. 3. 2001 dolžnici Seniji
Muratovič, Šlandrova 15, Velenje, nazadnje stan. Edling 4/1, Spittal, Avstrija, v
predmetnem izvršilnem postopku postavilo začasnega zastopnika Alojza Osojnika,
Trg mladosti 6, Velenje, odvetnika iz Velenja. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico v tem izvršilnem postopku vse dotlej,
dokler dolžnica sama 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 1. 3. 2001

Oklici pogrešanih
N 281/99
PO-1365
V nepravdni zadevi predlagajoče stranke Thaqu Kade, Beblerjev trg 14, Ljubljana, zaradi razglasitve pogrešanega Thaqi
Kamerja za mrtvega, sodišče poziva Thaqi
Kamerja, roj. 26. 6. 1955, v Lapušniku,
Kosovo, nazadnje stanujoč Beblerjev trg
14, Ljubljana, da se zglasi pri tem sodišču.
Sodišče poziva tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, da to sporočijo temu sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica.
Po preteku roka bo sodišče tega pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2001
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Sodni register
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
KRANJ
Srg 180/2000
Rg-1290
Družba TIO CONSULTING, svetovanje
in trgovina, Lesce, d.o.o., s sedežem Alpska 43, Lesce, vpisana na reg. vl. št.
1/6299/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame TIO
Pnevmatika, d.o.o., Lesce, Alpska 43.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 3. 2000

LJUBLJANA
Srg 1450/2001
Rg-2512
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog družbe IPO, izdelava pohištva, d.o.o., Ljubljana–Šentvid, Sternadova
11, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra družbe IPO, izdelava pohištva, d.o.o., Ljubljana–Šentvid, Sternadova 11, objavlja sklep:
Družba IPO, izdelava pohištva, d.o.o.,
Ljubljana–Šentvid, Sternadova 11, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 20. 12. 2000.
Vse obveznosti družbe do tretjih oseb,
zaposlenih in države so poplačane, urejena so vsa razmerja z delavci družbe.
Ustanovitelji in družbeni Flere Anton, Sojerjeva 71, Ljubljana, Grmovšek Stane, Rašica 16, Šmartno Ljubljana, Jeraj Peter, Rašica 31, Šmartno Ljubljana, Kadivec Marjan, Sp. Pirniče 21b, Medvode, Kregar Marija, Pot za razori 14, Ljubljana, Maležič
Danijela, Pot za razori 8, Ovčak Franc, Ul.
Željka Tonija 6, Ljubljana, Praznik Andrej,
Celovška 179, Ljubljana, Strah Jože, Kumanova 3, Ljubljana, Stručnik Ivan, Bognarjeva 62, Ljubljana, Šesek Matjaž, Šmartno
14, Ljubljana Šmartno, Šoster Stane, Grobeljca 32, Ljubljana Šmartno, Špoljarič Zvone, Rusjanov trg 3, Ljubljana, Štefanič Martin, Židankova 11, Ljubljana, Štrok Simon,
Primožičeva 27, Ljubljana, Štravs Albert, Ul.
Janeza Rožiča 27, Ljubljana, Tomas Marjan, Pretnarejva 12, Ljubljana, Zor Bogdan,
Skaručna 31, Vodice Ljubljana in Gosar Andrej, Stanežiče 20, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, prevzemajo
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe, za kar jamčijo z vsem svojim premoženjem.
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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. 2. 2001
Srg 13071/2000
Rg-3439
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko
sodišče na predlog družbe CENTER
LJUBLJANA, d.d., Trgovsko podjetje,
d.d., Letališka cesta 1, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe CENTROL, trgovina, storitve, d.o.o., Ljubljana, Letališka
cesta 1, objavlja sklep:
družba CENTROL, trgovina, storitve,
d.o.o., Ljubljana, Letališka 1, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 19. 6. 2000.
Vse obveznosti družbe do tretjih oseb,
zaposlenih in države so poplačane, družba ima urejena vsa razmerja z delavci.
Ustanovitelja sta Center Ljubljana, d.d.,
Letališka cesta 1 in Bartel-Barkopa,
Ges.m.b.H., Klagenfurt, Avstrija, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku 1,500.000 SIT prenese v celoti na
Center Ljubljana, d.d., Letališka c. 1 in
Bartel-Barkopa, Ges.m.b.H., Klagenfurt,
Avstrija.
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 16. 10. 2000
Srg 1445/2001
Rg-3440
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko
sodišče na predlog družbe KRZNARSTVO
BALAŽ, podjetje za izdelavo in prodajo
krznarskih in usnjenih izdelkov, d.o.o.,
Ljubljana, Partizanska 31, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra družbe KRZNARSTVO
BALAŽ, podjetje za izdelavo in prodajo
krznarskih in usnjenih izdelkov, d.o.o.,
Ljubljana, Partizanska 31, objavlja sklep:
družba KRZNARSTVO BALAŽ, podjetje za izdelavo in prodajo krznarskih in
usnjenih izdelkov, d.o.o., Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 18. 12. 2000.
Vse obveznosti družbe do tretjih oseb,
zaposlenih in države so poplačane, urejena so vsa razmerja z delavci družbe.
Ustanovitelja Balaž Janko in Balaž Dobrila, Partizanska 31, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, prevzemata obveznost plačila morebitnih pre-

ostalih obveznosti družbe, za kar jamčita
z vsem svojim premoženjem.
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 2. 2. 2001
Srg 15578/2000
Rg-3501
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko
sodišče na predlog JADRANTURIST
LJUBLJANA, d.o.o., za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe JADRANTURIST
LJUBLJANA, d.o.o., objavlja sklep:
JADRANTURIST LJUBLJANA, hotelirstvo, turizem, trgovina in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana, Mestni trg 8, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 19. 12. 2000.
Družba ima poplačane vse obveznosti
in urejena vsa razmerja z delavci.
Ustanovitelja sta ELECTA inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Mestni trg 8 in JADRANTURIST ROVINJ, hotelirstvo, turizem, trgovina, proizvodnja, d.d., Rovinj, V. Nazora
6, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000
SIT, 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 Ljubljani
dne 9. 3. 2001

MURSKA SOBOTA
Srg 2000/01469
Rg-3477
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba ZBIGOVČANKA – trgovina na
veliko in malo Zbigovci, d.o.o., Zbigovci
30, ki je vpisana v reg. vložku tukajšnjega
sodišča št. 1/00793/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenice Cvetke Križan, Zbigovci 30, dne 28. 9. 2000.
Družba ima poplačane vse obveznosti
in urejena vsa razmerja z delavci.
Premoženje družbe prevzame družbenica.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe prevzema Cvetka
Križan, Zbigovci 30.
Proti sklepu družbenice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko
upniki ali drugi pristojni organi v roku 15
dni od dneva objave sklepa vložijo ugovor
pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti,
ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 3. 2001
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Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Osnovna šola Ivana Cankarja, Lošca 1,
Vrhnika, preklicuje pečat, okrogle oblike,
premera 35 mm. Pečat je označen s številko 2 (uporabljal se je v knjižnici na razredni
stopnji OŠ). Ob-45553
Srednja kovinarska strojna šola Maribor, Zolajeva 12, Maribor, štampiljko okrogle oblike z vsebino: JAVNI VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD, SREDNJA KOVINARSKA STROJNA ŠOLA MARIBOR, z grbom R Slovenije in napisom MARIBOR.
gnv-50650

Priglasitveni list
Belšak Franc s.p., Heroja Lacka 50,
Lenart v Slov.goricah, priglasitveni list,
opravilna
št. 21-0097/94,
mat.
št. 5212842, izdan dne 19. 5. 1994.
gnu-50476
Berger Andreja, Finžarjeva 26, Kranj,
priglasitveni list, opravilna št. 18-2315/98,
izdan dne 16. 5. 1998. gnf-50916
Brgant Marija, Srednja vas 28, Srednja
vas v Bohinju, priglasitveni list, opravilna
št. 44-060194. gnj-50949
Dvoršak Dušan, Prušnikova 50, Maribor,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 064-2324/94. gnr-50704
ERBIJA - GALERIJA, BAR “ALL ABOUT
ME” IN DRUGE STORITVE SANDRA HABJANIČ s.p., Gaberje 23, Lendava - Lendva,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 22-0773/00,
mat.
št. 1312014.
gnn-50816
Golubar Goran, Sp. Škocjan 35/a, Koper - Capodistria, priglasitveni list, opravilna št. 17II3-221/94, izdan dne 2. 4.
1994. gnx-50798
Imeri Imer, Cankarjevo nabrežje 1, Piran - Pirano, obrtno dovoljenje,
št. 013247/0488/00-50/1995.
gns-50378
Končnik Dragica s.p., Kamno 3, Kobarid, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 005168/3488/00-65/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnr-50383
Kovačič Janez, Rakitna 56, Preserje,
priglasitveni list, opravilna št. 28-1381/94,
mat. št. 5428619, izdan dne 9. 9. 1994.
gni-50613
Melink Marjeta, Jelenčeva 6/a, Kranj,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 27241/2230/00-28/1995,
izdana
dne 6. 3. 1995. gnw-50382
Mikuž Silva, Ulica heroja Šercerja 53/a,
Maribor, priglasitveni list, opravilna
št. 064-1665-94, izdan dne 25. 7. 1994.
gng-50915

Št.

Nikl Karl, Sp. Velka 118, Zgornja Velka,
obrtno
dovoljenje,
št.
043450/0098/00-75/1995. gny-50797
Pišec Letonja Tatjana s.p., Korčetova
ulica 10, Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 064-0308/94, izdan dne 20. 11.
1998. gnx-50381
Putar Alen, Marksova 14, Piran - Pirano,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 40-0625/94-96, izdan dne 22. 7.
1996. gnx-50698
Putar Alen, Marksova 14, Piran - Pirano, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 0235/00-50/2, izdana dne 6. 3. 1995.
gnw-50699
Škof Anton, Cesta Andreja Bitenca 143,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 27-0876/94, izdan dne 30. 5. 1994.
gne-50467
Trgovina na drobno “SECOND HAND
EMOTIONS” Tomadini Maša s.p., Petkovškovo nabrežje 53, Ljubljana, priglasitveni
list, opravilna št. 25-1036/99, mat.
št. 1401564, izdan dne 25. 10. 2000.
gnp-50956
Vodlab Boris, Pod Sedovcem 8, Rimske Toplice, priglasitveni list, opravilna
št. 20-0153/94, izdan dne 23. 5. 1994 in
18. 10. 1995. gnc-50819

Potne listine
Aličić Jožica, Savinjska 23, Žalec, potni
list, št. BA 256100. gnc-50469
Babić Maja, Trnovska 6, Ljubljana, potni list, št. BA 708727, izdala UE Ljubljana.
gni-51038
Bajić Sandi, Gradnikove brigade 17,
Nova Gorica, potni list, št. BA 588717,
izdala UE Nova Gorica. gny-50847
Banović Mario, Šalek 93, Velenje, potni list, št. BA 563865. gnf-50416
Bašelj Boštjan, Gradnikova ulica 4,
Ljubljana, potni list, št. BA 152803, izdala
UE Ljubljana. gni-50963
Bedok Din, Vertnikova 3, Ruše, potni
list, št. AA 383661. gnp-50831
Beganović Maja, Ul. bratov Babnik 20,
Ljubljana, potni list, št. BA 799483, izdala
UE Ljubljana. gnj-50762
Bejtulai Delji, Preglov trg 13, Ljubljana,
potni list, št. BA 587368, izdala UE Ljubljana. gnq-50655
Beznik Alenka, Zasip, Pod hribom 8,
Bled, potni list, št. AA 186586. gnv-50750
Bizjak Irena, Šolska 13, Portorož - Portorose, potni list, št. AA 200414, izdala UE
Piran. gnt-50452
Bjegojević Rajko, Parmova 1, Litija, potni list, št. AA 474377, izdala UE Litija.
gnb-50595
Brdar Samir, Cesta revolucije 1/b, Jesenice, potni list, št. AA 785095, izdala
UE Jesenice. gnt-50477
Brumat Andrej, Cesta Dolomitskega
odreda 33, Brezovica pri Ljubljani, potni
list, št. BA 563237, izdala UE Vrhnika.
gno-50932
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Budinek Rok, Borovška 74, Kranjska
Gora, potni list, št. AA 785830, izdala UE
Jesenice. gnb-50395
Cuderman Ivan, Zg. Bela 43/a, Preddvor, potni list, št. AA 299887, izdala UE
Kranj. gnv-50900
Cvetko Alenka, Gorkijeva 6, Izola - Isola, potni list, št. BA 657708, izdala UE
Ormož. gnl-50460
Čaki Jožef, Zgornja Hajdina 81/b, Hajdina, potni list, št. BA 894739.
gnz-50671
Černe Ikara, Oševljek 25, Renče, potni
list, št. BA 867105, izdala UE Nova Gorica. gnp-50760
Černe Mirjana, Oševljek 25, Renče,
potni list, št. BA 104178, izdala UE Nova
Gorica. gnn-50758
Černe Vilko, Oševljek 25, Renče, potni
list, št. BA 104177, izdala UE Nova Gorica. gnh-50764
Černe Vilko, Ošeljek 25, Renče, maloobmejno prepustnico, št. AI 97927, izdala
UE Nova Gorica. gnk-50761
Drolc Robert, Količevo 50, Domžale,
potni list, št. AA 898114, izdala UE Domžale. gno-50707
Druzovič Peter, Cerkvenjak 9, Cerkvenjak, potni list, št. BA 185160. m-460
Fajt Alan, Cankarjeva ulica 78, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
120029, izdala UE Nova Gorica.
gnr-50854
Faladore Tamara, Brezje 80/d, Brezje,
potni list, št. BA 795005, izdala UE Radovljica. gnq-50780
Faletič Mateja, Žirovnica 79, Žirovnica,
potni list, št. AA 661692, izdala UE Jesenice. gnm-50484
Gajič Mira, Pot na Fužine 33, Ljubljana,
potni list, št. AA 977830, izdala UE Ljubljana. gnn-50833
Gaspari Jure, V Murglah 42, Ljubljana,
potni list, št. AA 455000, izdala UE Ljubljana. gnp-50881
Glavaš Radenko, Cesta maršala Tita 71,
Jesenice, potni list, št. AA 375554, izdala
UE Jesenice. gno-50907
Golijan Štefanija, Brodarska 16, Litija,
potni list, št. BA 5643, izdala UE Litija.
gng-50615
Greifoner Gorazd, Ulica talcev 39, Miklavž na Dravskem polju, potni list, št. AA
283960. gnh-50743
Habjanič Marija, Osojnikova cesta 22,
Ptuj, potni list, št. AA 24032, izdala UE
Ptuj. gnw-50474
Hedžet Denis, Dobravska 15, Maribor,
potni list, št. BA 699620. gnx-50398
Hodnik Stanko, Ljubljanska cesta 13,
Bled, potni list, št. BA 436470.
gni-50563
Hribar Boštjan, Preglov trg 6, Ljubljana,
potni list, št. BA 680474, izdala UE Ljubljana. gnv-50850
Jarnevič Tatjana, Sp. Škofije 40/b, Škofije, potni list, št. AA 950542, izdala UE
Koper. gnl-50860
Jarnevič Tatjana, Sp. Škofije 40/b, Škofije, maloobmejno prepustnico, št. AI
67305, izdala UE Koper. gnt-50852

Stran

1394 / Št. 21 / 23. 3. 2001

Jesenek Tomaž, Kidričeva 19, Celje,
potni list, št. BA 981295, izdala UE Celje.
gnj-50862
Ješe Ana, Glinškova ploščad 22, Ljubljana, potni list, št. BA 720983, izdala UE
Ljubljana. gnf-50841
Joldić Demir, Ob gozdu 4, Maribor, potni list, št. BA 875475. gng-50415
Joldić Diana, Ob gozdu 4, Maribor, potni list, št. BA 875474. gnj-50412
Joldić Sejfudin, Ob gozdu 4, Maribor,
potni list, št. BA 873357. gni-50413
Kač Natalija, Bezina 93, Slovenske Konjice, potni list, št. AA 720652, izdala UE
Slovenske Konjice. gnv-50475
Kadrić Bahrija, Zidanškova 5, Velenje,
potni list, št. BA 689623, izdala UE Velenje. gnu-50876
Klančar Sibil, Majcni 6, Sežana, potni
list, št. BA 846582, izdala UE Sežana.
gnk-50561
Klančič Maja, Goriške fronte 82/a,
Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št. AI 50771, izdala UE Nova Gorica. gng-50765
Kličić Damir, Kunaverjeva ulica 9, Ljubljana, potni list, št. BA 994044, izdala UE
Ljubljana. gnm-51034
Kline Suzić Marjeta, Ul. bratov Učakar
4, Ljubljana, potni list, št. AA 80503, izdala UE Ljubljana. gnt-51027
Knep Mitja, Linhartova cesta 66, Ljubljana, potni list, št. BA 799544, izdala UE
Ljubljana. gnx-50823
Kobola Mitja, Zvodno 52/a, Celje, potni list, št. BA 683690. gny-50897
Kolman Maja, Naselje Slavka Černeta
14, Kranjska Gora, potni list, št. CA
27597, izdala UE Jesenice. gnr-50554
Koprivnikar Marko, Beblerjev trg 1,
Ljubljana, potni list, št. BA 861147, izdala
UE Ljubljana. gnr-50879
Koren Mirjana, Krekova 4, Maribor, potni list, št. BA 57545. gnx-50673
Korošec Jožef, Vranji vrh 3/a, Sladki
Vrh, potni list, št. AA 223486, izdala UE
Pesnica. m-482
Kovačević Vida, Obrov 63/a, Obrov,
maloobmejno prepustnico, št. AI 134690,
izdala UE Sežana. gny-50947
Kovačič Avgust, Glavarjeva 49, Ljubljana, potni list, št. AA 937530, izdala UE
Ljubljana. gne-50717
Kovačič Darinka, Glavarjeva 49, Ljubljana, potni list, št. AA 937531, izdala UE
Ljubljana. gnd-50718
Koželj Boštjan, Ulica bratov Babnik 26,
Ljubljana, potni list, št. AA 413043, izdala
UE Ljubljana. gnq-50480
Kukić Stojan, Čevljarska ulica 2, Tržič,
potni list, št. BA 930992, izdala UE Tržič.
gnp-50456
Ladiha Robert, Dekani 255, Dekani,
potni list, št. BA 177233. gnn-50637
Lazar Bojan, Ul. Giordano Bruno 2, Izola - Isola, potni list, št. BA 404771, izdala
UE Izola. gnf-50766
Leskovar Štefka, Devina 36, Slovenska
Bistrica, potni list, št. BA 347580, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnn-50858
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Likar Klemen, Gradnikove brigade 49,
Nova Gorica, potni list, št. BA 856288,
izdala UE Nova Gorica. gnn-50458
Lipovž Ljubomira, Dalmatinova 10, Ljubljana, potni list, št. BA 443113, izdala UE
Ljubljana. gnx-50423
Lipovž Nikolaj, Dalmatinova 10, Ljubljana, potni list, št. AA 171087, izdala UE
Ljubljana. gnw-50424
Maksimović Goran, Bate 10, Grgar, potni list, št. BA 846147, izdala UE Nova Gorica. gnr-50754
Marjanović Radovan, Stjenkova 8, Postojna, potni list, št. BA 839814, izdala UE
Postojna. gnk-50736
Martić Nikola, Usnjarska ulica 1, Maribor, potni list, št. AA 749643. gnb-50670
Martinc Igor, Rudnik, Cesta I/8a, Ljubljana, potni list, št. BA 886856, izdala UE
Ljubljana. gng-50919
Matoz Pavel, Trg na stavbah 1, Litija,
potni list, št. BA 429101, izdala UE Litija.
gnl-50885
Medica Darko, Kolodvorska cesta 25,
Pivka, potni list, št. AA 72265, izdala UE
Postojna. gnc-50619
Mezgec Amelija, Vodopivčeva 8, Koper
- Capodistria, potni list, št. BA 405057.
gnf-50641
Mezgec Joško, Vodopivčeva 8, Koper Capodistria, potni list, št. AA 512070.
gne-50642
Mihelič Janez, Krožna pot 10, Domžale, potni list, št. AA 491795, izdala UE
Domžale. gne-50592
Mirković Ljudmila, Slivniška ulica 1,
Orehova vas, potni list, št. AA 122760.
gnw-50899
Muller Mojca, Krimska ulica 4, Ljubljana, potni list, št. BA 130597, izdala UE
Ljubljana. gnq-51055
Munič Zvonko, Rajec 10, Jesenice na
Dolenjskem, potni list, št. BA 689177, izdala UE Brežice. gni-50863
Nemec Erika, Orehovlje 40, Miren, potni list, št. BA 301405, izdala UE Nova Gorica. gno-50857
Obersnel Gorazd, Rozmanova ulica 12,
Ljubljana, potni list, št. BA 617417, izdala
UE Ljubljana. gnw-50649
Oblak Aleš, Fužine 2, Gorenja vas, potni list, št. AA 892977. gnp-50656
Orel Miloš, Sladki vrh 5/b, Sladki Vrh,
potni list, št. BA 705546, izdala UE Pesnica. m-430
Pajič Santina, Stanežiče 36/b, Ljubljana-Šentvid, potni list, št. BA 718029, izdala UE Ljubljana. gnh-50839
Pavlič Valter, Škocjan 27, Škofije, potni
list, št. BA 229265. gnh-50964
Pavšič Vid, Turkova ulica 23, Medvode,
potni list, št. AA 977038, izdala UE Ljubljana. gnc-50773
Peče Dragica, Kogejeva 6, Ljubljana,
potni list, št. AA 110997, izdala UE Ljubljana. gni-50838
Pehar Dejan, Polana 14, Hoče, potni
list, št. BA 872463. gnq-50905
Pelegrini Andi, Lukežiči 1/c, Renče,
maloobmejno prepustnico, št. AI 120160,
izdala UE Nova Gorica. gne-50767

Penšek Slavka, Stantetova ulica 16, Velenje, potni list, št. AA 736495.
gnm-50909
Petrič Rajka, Počitniško naselje 16, Lovrenc na Pohorju, potni list, št. BA
713689. gnn-50558
Petrovčič Lea, Miren 131, Miren, maloobmejno prepustnico, št. AI 120906, izdala UE Nova Gorica. gnt-50602
Pincolič Urška, Polanškova 14, Ljubljana, potni list, št. BA 999167, izdala UE
Ljubljana. gnr-50479
Platajs Milan, Zg. Gradišče 31, Pesnica pri Mariboru, potni list, št. BA 714217,
izdala UE Pesnica. m-475
Plavčak Leopold, Glavni trg 17, Celje,
potni list, št. AA 237156. gny-50472
Podergajs Florjan, Opekarniška cesta
12/c, Celje, potni list, št. BA 981258.
gnz-50946
Podjed Tomaž, Godič 68/d, Kamnik,
potni list, št. AA 045106, izdala UE Kamnik. gne-51042
Polak Anton, Čopova 3, Celje, potni list,
št. BA 547701. gnw-50674
Povše Boštjan Roman, Hubadova ulica
12, Ljubljana, potni list, št. AA 932938,
izdala UE Ljubljana. gnt-50502
Preksavec Martin, Robindvor 18, Dravograd, potni list, št. BA 713198, izdala
UE Dravograd. gnp-50556
Prijatelj Bojan, Jakčeva 19, Ljubljana,
potni list, št. BA 590364, izdala UE Ljubljana. gnh-50739
Rahelič Davorin, Podplanina 8, Draga,
potni list, št. BA 361826, izdala UE Kočevje. gnw-50749
Rašić Daniela, Kolodvorska cesta 21,
Pivka, preklic potnega lista, objavljen v Ur.
l. RS, št. 96/1999. gns-50553
Rejc Jani, Log 13, Železniki, potni list,
št. AA 479985. gnj-50912
Rostan Vedran, Liminjan 27/a, Portorož - Portorose, potni list, št. BA 763801,
izdala UE Piran. gnm-50859
Selič Stanko, Leskovca 4, Laško, potni
list, št. BA 596660, izdala UE Laško.
gnr-50904
Selšek Matjaž, Rovtarska cesta 3, Logatec, potni list, št. BA 428385, izdala UE
Logatec. gno-50807
Simanić Uroš, Šišenska cesta 82, Ljubljana, potni list, št. BA 679817, izdala UE
Ljubljana. gnh-50939
Sinani Lendita, Ulica 1. avgusta 9, Kranj,
potni list, št. BA 801108. gnz-50871
Slavec Matjaž, Dolnja Bitnja 14/b, Ilirska Bistrica, potni list, št. BA 758942, izdala UE Ilirska Bistrica. gnz-50621
Stevanović Dragomir, Dolenjska cesta
48, Ljubljana, potni list, št. AA 599105,
izdala UE Ljubljana. gne-50867
Stojković Ivica, Gogalova 10, Kranj, potni list, št. BA 847798, izdala UE Kranj.
gnm-50959
Stokić Zoran, Planina 125, Planina, potni list, št. AA 451080, izdala UE Ljubljana.
gnp-50906
Stopar Avrelio, Cesta na Lenivec 22,
Sežana, potni list, št. BA 438398, izdala
UE Nova Gorica. gny-50647

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Suljanović Zlatko, Ulica Iga Grudna 3,
Ljubljana, potni list, št. BA 994818, izdala UE Ljubljana. gnu-50651
Suzić Robert David, Ul. bratov Učakar
4, Ljubljana, potni list, št. BA 857856,
izdala UE Ljubljana. gns-51028
Suzić Zlatko, Ul. bratov Učakar 4, Ljubljana, potni list, št. AA 599808, izdala UE
Ljubljana. gnr-51029
Šarkezi Jadviga, Černelavci, Gorička
110, Murska Sobota, potni list, št. BA
195078, izdala UE Murska Sobota.
gnu-50576
Ščap Aleksandra, Brniška cesta 62,
Vodice, potni list, št. BA 666752, izdala
UE Ljubljana. gnk-50661
Ščap Irena, Brniška cesta 62, Vodice,
potni list, št. BA 666751, izdala UE Ljubljana. gnl-50660
Šešić Milenko, Ulica Juleta Gabrovška
32, Kranj, potni list, št. BA 717837.
gny-50872
Šilc Tadeja, Ravni dol 7/a, Sodražica,
potni list, št. BA 824010. gni-50663
Špelič Robert, Ulica solidarnosti 4, Litija, potni list, št. AA 838795, izdala UE
Litija. gni-50638
Špendal Marija, Ruška cesta 85, Maribor, potni list, št. AA 242539, izdala UE
Maribor. gnu-50830
Štabej Breda, Gačnik 5/a, Pesnica pri
Mariboru, potni list, št. BA 879004, izdala UE Pesnica. m-476
Šturanović Vesna, Cesta 24. junija 68,
Ljubljana, potni list, št. BA 135297, izdala UE Ljubljana. gno-51057
Švab Simon, Kovorska cesta 19, Tržič, potni list, št. BA 527856, izdala UE
Tržič. gns-50478
Theuerkorn Sabina, Izseljeniška ulica
6, Slovenska Bistrica, potni list, št. BA
480984, izdala UE Slovenska Bistrica.
gns-50953
Vedenik Sašo, Sv. Lovrenc 53, Prebold, potni list, št. BA 63991.
gnm-50559
Vidovič Nina, Gosposvetska cesta 45,
Maribor, potni list, št. BA 660364, izdala
UE Maribor. gnx-50473
Volčič Simon, Rodik 4/a, Kozina, maloobmejno prepustnico, št. AI 148910,
izdala UE Sežana. gnv-50400
Vuk Milenko, Sv. Anton 9, Pobegi, potni list, št. AA 85554. gng-50365
Yelewere Anthony, Glinškova ploščad
9, Ljubljana, potni list, št. BA 179060,
izdala UE Tržič. gnp-50731
Zaplotnik Marija, Gorenjskega odreda
16, Kranj, potni list, št. BA 580857, izdala UE Kranj. gnr-51054
Zimšek Jožef, Petrovičeva 25, Ljubljana, potni list, št. BA 197339, izdala UE
Ljubljana. gnb-50845
Žagar Marko, Šišenska cesta 13, Ljubljana, potni list, št. BA 769918, izdala UE
Ljubljana. gnp-51060
Žigon Nadja, Ulica Gradnikove brigade
51, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI 140163, izdala UE Nova Gorica. gnv-50450

Št.

Žvab Marija, Šmarje pri Sežani 10, Sežana, maloobmejno prepustnico, št. AI
38285, izdala UE Sežana. gnb-50470

Osebne izkaznice
Artnik Simon, Kvedrova 8, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 219649.
gnk-50961
Avrelio Viktorija, Tržaška cesta 55/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 189455.
gnv-51050
Avsec Barbara, Trg Sv. Jerneja 2, Kočevje, osebno izkaznico, št. 206715.
gnd-50593
Bah Andrej, Brezje pri Podplatu 5/b,
Podplat, osebno izkaznico, št. 643373.
gni-50667
Belina Diego, Dantejeva 23, Piran - Pirano, osebno izkaznico, št. 559988.
gnq-50455
Belošević Nataša, Ložnica pri Celju
23/a, Celje, osebno izkaznico, št. 35223.
gnc-50669
Beznik Alenka, Zasip, Pod hribom 8,
Bled, osebno izkaznico, št. 273345.
gnu-50751
Bitenc Vojko, Savlje 74/b, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 101654.
gnd-50943
Budinek Urban, Borovška cesta 74,
Kranjska
Gora,
osebno
izkaznico,
št. 241187. gns-50903
Cebe Franc, Ulica talcev 29, Orehova
vas, osebno izkaznico, št. 169247.
gnz-50396
Celcer Tine, Vogelna ulica 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 643062.
gnc-50644
Cerkvenik Mateja, Laze pri Dolskem 6,
Dol pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 220956. gnj-50362
Čamernik Boris, Slovenska cesta 55/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 298384.
gnf-50866
Čatar Karmen, Bezovje 30, Šentjur,
osebno
izkaznico,
št. 286973.
gnn-50908
Črtalič Marko, Groharjevo naselje 8,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 17767.
gny-50747
Dečman Primož, Tavčarjeva 1/b, Jesenice, osebno izkaznico, št. 166935.
gnf-50566
Deržaj Majda, Kolarjeva 28, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 615751. gnr-50654
Dovjak Tatjana, Šmarnogorska pot 10,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico,
št. 215868. gng-51040
Drnovšek Daška, Dantejeva 23, Piran Pirano, osebno izkaznico, št. 87932.
gnr-50454
Druzovič Ksenija, Drbetinci 13, Vitomarci, osebno izkaznico, št. 110987.
gnt-50752
Đorđeska Milica, Malija 28/c, Izola Isola, osebno izkaznico, št. 54633.
gny-50447
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Gojkovič Terezija, Trajanova 4, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 410263. gnz-50646
Grebenc Urška, Zajelše 1, Dol pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 644828.
gnr-50779
Groznik Boštjan, Brezje 157/b, Brezje,
osebno izkaznico, št. 155306. gns-50753
Harc Marija, Vajgen 7, Jarenina, osebno izkaznico, št. 146573. m-435
Hrovat Franc, Vel. Podljuben 4, Uršna
sela, osebno izkaznico, št. 665757.
gnb-50745
Hudeček Mojca, Linhartova 49, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 460832.
gnl-50410
Jagarinec Ivan, Kardeljev trg 5, Velenje, osebno izkaznico, št. 340500.
gnd-50618
Jernejčič Sonja, Vodnikova cesta 243,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 428.
gnw-50624
Jocović Željko, Celovška 189, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 152983.
gnz-51046
Kamber Senadija, Zakotnikova 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 204604.
gnl-50835
Kastelic Mira, Glinškova ploščad 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 46530.
gny-50772
Kličić Damir, Kunaverjeva ulica 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 352230.
gnn-51033
Kline Suzić Marjeta, Ul. bratov Učakar
4,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 472904. gnq-51030
Kokalj Ljudmila, Topolje 5, Selca, osebno izkaznico, št. 371519. gnb-51020
Krajnc Ivan, Sp. Boč 15, Selnica ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 298199.
gng-50565
Kropin Jožef, Falska cesta 9, Ruše,
osebno
izkaznico,
št. 430382.
gng-50965
Kukovec Irena, Novinci 15, Vitomarci,
osebno
izkaznico,
št. 503949.
gnb-50870
Leban Renata, Sp. Bitnje 44, Žabnica,
osebno
izkaznico,
št. 480102.
gno-50557
Loknar Marija, Strojiči 4, Osilnica, osebno izkaznico, št. 633665. gnq-50555
Lužar Martin, Linhartova 1, Dob, osebno izkaznico, št. 304678. gnn-50933
Marinac Zvezdan, Kraljeva 12, Koper Capodistria,
osebno
izkaznico,
št. 602785. gnc-50869
Marjanović Radovan, Stjenkova 8, Postojna, osebno izkaznico, št. 177111.
gnj-50737
Mihelec Tine, Cesta talcev 29, Velenje,
osebno
izkaznico,
št. 145237.
gng-50865
Muhadžić Denis, Bratovševa ploščad
26,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 115254. gne-50967
Nožič Serini Sašo, Zikova 7, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št. 274262.
gng-50715
Oražem Domen, Ribenska 14, Bled,
osebno izkaznico, št. 254471. gnb-50645
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Pate Franc, Rojčeva 20, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 53064. gnm-50609
Pernek Andrej, Strajna 12, Podlehnik,
osebno izkaznico, št. 56910. gnj-50662
Petek Sašo, Zechnerjeva 3, Ptuj, osebno izkaznico, št. 439718. gnh-50639
Pirjevec Dominika, Ul. Polonce Čude
4,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 278021. gnd-51043
Podpečan Edvard, Dobro polje 2, Brezje, osebno izkaznico, št. 198522.
gnp-50856
Prijatelj Bojan, Jakčeva 19, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 35367. gni-50738
Radosavljević Mojca, Smrekarjeva 22,
Izola - Isola, osebno izkaznico, št. 369674.
gnq-50855
Rejc Ivan, Volarje 35, Tolmin, preklic
osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS,
št.16/2001. gnj-50812
Rekić Jasmina, Verovškova 22, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 302562.
gnm-50634
Senić Ivanka, Celovška cesta 185,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 271566.
gng-50890
Srnjak Jože, Škrilje 3, Ig, osebno izkaznico, št. 78541. gnl-50610
Sukič Štefan, Višnarjeva 5, Medvode,
osebno izkaznico, št. 7689. gnb-51045
Šabanović Amir, Topniška 21, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 82191.
gnm-50734
Šarkezi Andrej, Ul. Prekmurske čete
140, Črenšovci, osebno izkaznico,
št. 300371. gng-50815
Šmit Bojan, Žigrski vrh 13/a, Sevnica,
osebno izkaznico, št. 190090. gnl-50910
Šoltes Mihajlo, Seunigova ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 2834.
gnu-50826
Šoškić Mirjana, Gorazdova 19, Ljubljana, preklic osebne izkaznice, objavljen v
Ur. l. RS, št.19/2001. gnj-50712
Špes Zvonimir, Zbelovo 23, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 176043.
gnt-50902
Švarc Damjan, Cesta zmage 109, Maribor, osebno izkaznico, št. 288579.
gnb-50620
Trček Majda, Breg 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 65471. gnp-50481
Trček Vida, Pod goricami 7, Brezovica
pri
Ljubljani,
osebno
izkaznico,
št. 147956. gnx-50723
Tučič Vera, Focheva ulica 4, Maribor,
osebno
izkaznico,
št. 160130.
gnm-50409
Turšič Tina, Linhartova ulica 49, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 481301.
gns-50878
Utenkar Branimir, Pavšičeva 22, Logatec, osebno izkaznico, št. 545411.
gnk-50486
Vesel Adolf, Puhova 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 271608. gnk-50636
Vovčko Ljubo, Trg rudarjev 3, Senovo,
osebno
izkaznico,
št. 134357.
gnw-50824
Vršič Karl, Slavšina 21, Vitomarci, osebno izkaznico, št. 55944. gnz-50596
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Vukič Marija Ana, Gubčeva 7, Kranj,
osebno izkaznico, št. 23857. gnl-50560
Yelewere Anthony, Glinškova ploščad
9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 11496.
gnq-50730
Zadravec Marija, Kvedrova 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 747122.
gnt-51052
Zaletel Alojzija, Vrh pri križu 5, Žužemberk, osebno izkaznico, št. 185306.
gnf-50366
Zaletel Igor, Dug, Gradišče 4, Dornberk, osebno izkaznico, št. 101581.
gnx-50873
Zaplotnik Marija, Gorenjskega odreda
16, Kranj, osebno izkaznico, št. 595552.
gns-51053
Zupančič Irena, Jakčeva 22, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 278612.
gnu-50451

Vozniška dovoljenja
Ajeti Jakup, Petkovškovo nabrežje 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 140944, reg. št. 58385, izdala UE
Ljubljana. gnb-50720
Arnuš Ernest, Selnica ob Muri 102, Ceršak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6691, izdala UE Pesnica. m-501
Avrelio Viktorija, Tržaška cesta 55/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 849207, reg. št. 166615, izdala UE
Ljubljana. gnw-51049
Bačani Dragica, Titova 21, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
913526, reg. št. 57817, izdala UE Maribor. m-473
Bajda Barbara, Mošnje 2/b, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1102270, reg. št. 24751. gni-50688
Banovac Flory, Pod vinogradi 11, Izola
- Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8154, izdala UE Izola. gnt-50677
Barborič Eva, Prešernova cesta 29,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 19541,
izdala
UE
Grosuplje.
gni-50763
Bartulović Suzana, Center 152, Črna
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 8927, izdala UE Črna na
Koroškem. gnv-50675
Bavcon Tanja, Prvačina 5/a, Dornberk,
vozniško dovoljenje, reg. št. 39928, izdala UE Nova Gorica. gnn-50708
Bejtulai Delji, Preglov trg 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1051328, reg. št. 196090, izdala UE
Ljubljana. gnz-50721
Bekim Pljana, Šalek 83, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1257634,
reg. št. 24958, izdala UE Velenje.
gny-50822
Benčič Srečko, Vinogradniška pot 15,
Ankaran - Ankarano, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 6970, izdala UE Koper.
gnq-50405

Benčič Vili, Župančiči 14, Šmarje, vozniško dovoljenje, kat. BCE, št. 26732.
gnc-50394
Benko Damjan, Sp. Ščavnica 9, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 13338, izdala UE Gornja Radgona. gnu-50701
Benko Tanja, Ulica bratov Učakar 92,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1215622, reg. št. 222435, izdala
UE Ljubljana. gnr-50629
Birsa Srečka, Cankarjeva 52, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gne-50417
Bitenc Vojko, Savlje 74/b, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
845425, reg. št. 167147, izdala UE Ljubljana. gne-50942
Bizjak Franc, Predoslje 129/c, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
805978, reg. št. 43968. gnw-50924
Blatnik Polde, Škocjan 49, Turjak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1282001, reg. št. 21267, izdala UE Grosuplje. gno-50482
Breg Anton, Selnica ob Muri 1, Ceršak,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5956,
izdala UE Pesnica. m-517
Breskvar Andrej, Ob zeleni jami 19/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 932726, reg. št. 171124, izdala UE
Ljubljana. gnu-51051
Breznik Jože, Sela pri Hinjah 14, Hinje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 34611,
izdala UE Novo mesto. gnl-50785
Brodnjak Janko, Bukovci 37/b, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 25561, izdala UE Ptuj. gnj-50587
Brvar Alojz, Čemšenik 46, Čemšenik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 1086511,
izdala
UE
Zagorje.
gns-50728
Car Stjepan, Sokolska ulica 62, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1332483, reg. št. 107853. m-490
Carli Marija, Grilčeva 16, Idrija, duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH,
št. 1292091, reg. št. 185, izdala UE Idrija. gnj-50562
Celcer Tine, Vogelna ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1365299, reg. št. 231919, izdala UE
Ljubljana. gnd-50643
Cerkvenik Mateja, Laze pri Dolskem 6,
Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1370580, reg. št. 235493,
izdala UE Ljubljana. gnk-50361
Cigit Ivan, Niška 8, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 164928, reg.
št. 7118, izdala UE Maribor. m-495
Cikaqi Avdi, Gomilsko 43, Gomilsko,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. 1346487, izdala UE Žalec. gnz-50746
Cipot Stanislav, Ul. Toneta Pleja 9,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 12880, izdala UE Lendava.
gns-50828
Curk Matej, Vrhpolje 27, Vipava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1395713,
reg. št. 14936, izdala UE Ajdovščina.
gnh-50589
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Čebela Bogomir, Topniška ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 730532, reg. št. 197067, izdala UE
Ljubljana. gno-51032
Černčec Aleksander, Štantetova 26,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 1072709, reg. št. 30583.
m-436
Černe Mirjana, Oševljek 24, Renče,
vozniško dovoljenje, reg. št. 42026, izdala UE Nova Gorica. gnc-50769
Černe Vilko, Oševljek 24, Renče, vozniško dovoljenje, reg. št. 10149, izdala UE
Nova Gorica. gnb-50770
Črepinko Matjaž, Celovška cesta 263,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1136078, reg. št. 214208, izdala UE
Ljubljana. gnj-50837
Čretnik Matjaž, Ronkova 6/a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1404327, reg. št. 42560. gnx-50948
Črlenec Alen, Nova ulica 10, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 44082. gny-50397
Čuk Tadej, Dutovlje 164, Dutovlje, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 17056,
izdala UE Sežana. gnn-50683
Delise Barbara, Kajuhova 18, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8052, izdala UE Izola. gno-50582
Dellabernardina Ana, Volaričeva 42, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14453. gnk-50411
Dittrich Jernej, Trnovska ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1135209, reg. št. 214959, izdala UE
Ljubljana. gno-51061
Dobnik Nada, Vojkova 12, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 46459.
gnx-50898
Dovč Mitja, Tomažičeva ulica 42, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1137172, reg. št. 215645, izdala UE
Ljubljana. gnk-51036
Dovjak Tatjana, Šmarnogorska pot 10,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 484569, reg. št. 128396,
izdala UE Ljubljana. gnf-51041
Đurićić Dalibor, Stantetova 16, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1237417, reg. št. 27806, izdala UE Velenje. gnu-50901
Erzar Janez, Dolenjska cesta 120/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 690202, reg. št. 196037, izdala UE
Ljubljana. gns-50778
Fajt Alan, Cankarjeva ulica 78, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. gns-50853
Felda Dean, Alme Vivoda 10, Izola Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10572, izdala UE Izola. gnk-50686
Finc Kristina, Dunajska cesta 103, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
850919, reg. št. 46987, izdala UE Ljubljana. gnr-50579
Fistrić Juraj, Sv. Ema 36, Pristava pri
Mestinju, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 7974, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnm-50834
Fortuna Martin, Velika Štanga 16, Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat.

Št.

ABFGH, št. S 1432850, izdala UE Litija.
gny-50597
Fotivec Mojca, Turjaško naselje 13, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9796. gnf-50791
Frajle Jože, Retje 10, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11421, izdala UE Trbovlje. gnu-50601
Gartner Janez, Dolenja vas 67, Selca,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 23875,
izdala UE Škofja Loka. gne-50892
Gaspari Jurij, V Murglah 42, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
928793, reg. št. 124695, izdala UE Ljubljana. gnc-50894
Gašparut Marinka, Trg borcev NOB 13,
Dol pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 5557, izdala UE Hrastnik.
gng-50690
Gašperlin Primož, Jezerska cesta
114/b, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 805256, reg. št. 28665, izdala UE Kranj. gnt-50727
Gerlič Iztok, Štrekljeva 72, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
576752, reg. št. 76883, izdala UE Maribor. m-459
Geršak Maja, Rošpoh 42 del, Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1492308, reg. št. 119566, izdala UE Maribor. m-396
Gladek Anton, Klanec 3, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2232, izdala UE Logatec. gnc-50594
Glavič Irena, Škoflje 10, Šentvid pri
Stični, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 962475, reg. št. 13551, izdala UE Grosuplje. gno-50607
Golob Janez, Pintarjeva cesta 7, Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 763264, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnh-50389
Golubović Danko, Podlubnik 258, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 20879, izdala UE Škofja Loka.
gny-51047
Gorkič Nataša, Preglov trg 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1166364, reg. št. 174805, izdala UE
Ljubljana. gnt-50777
Grden Lenkica, Bavdkova ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
998747, reg. št. 206245, izdala UE Ljubljana. gnn-50483
Gros Jožefa, Kettejeva ulica 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 60882, izdala UE Maribor. m-481
Hajzeri Skender, Pot na Rakovo jelšo
323, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 391375, reg. št. 133345, izdala UE Ljubljana. gnh-50714
Hanžekovič Marta, Kerenčičev trg 12,
Ormož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6021, izdala UE Ormož. gnp-50581
Hercog Renata, Šikole 40, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 43863,
izdala UE Ptuj. m-465
Hlade Sonja, Gornji Slemen 10/d, Bresternica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1278666, reg. št. 116235, izdala
UE Maribor. m-484
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Horvat Branko, Brodarjev trg 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
145907, reg. št. 184216, izdala UE Ljubljana. gnp-51031
Horvat Nataša, Košaški dol 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
334724, izdala UE Maribor. m-486
Hovnik Miran, Stari trg 251/a, Slovenj
Gradec, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 64/2000.
gnh-50364
Hozjan Štefan, Hotiza 110, Lendava Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 16316, izdala UE Lendava.
gnx-50748
Hribar Tanja, Cesta IV/2, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 107219,
reg. št. 21687, izdala UE Velenje.
gnn-50633
Ilievski Čedomir, Cesta XIV. divizije 1,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 916937, reg. št. 105580, izdala UE
Maribor. m-418
Jamnik Albin, Vrh nad Želimljami 9, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 140196, reg. št. 116520, izdala UE
Ljubljana. gnb-50599
Janc Simona, Vavta vas 73, Straža, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21922, izdala UE Novo mesto. gnk-50786
Jazbec Janez, Cesta Alojza Rabiča 56,
Mojstrana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 486609, izdala UE Jesenice.
gnb-50445
Jerič Jože, Velesovo 41, Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 360768, reg. št. 15396,
izdala UE Kranj. gns-50403
Jernejčič Sonja, Vodnikova cesta 243,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 293967, reg. št. 159970, izdala UE
Ljubljana. gnx-50623
Jeršič Andrej, Trebež 30, Artiče, vozniško dovoljenje, kat. BC, št. 10882, izdala
UE Brežice. gnu-50951
Jovanović Ana, Kajuhova 28, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10205, izdala UE Izola. gnp-50706
Kastelic Anton, Hrastov dol 12, Šentvid
pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 336418, reg. št. 1198, izdala UE Grosuplje. gnj-50987
Kastelic Mira, Glinškova ploščad 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 433866, reg. št. 153951, izdala UE
Ljubljana. gnz-50771
Kirbiš Bojan, Nova ulica 22, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 912128, reg. št. 84233. m-426
Kličić Damir, Kunaverjeva ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1419786, reg. št. 220520, izdala UE
Ljubljana. gnl-51035
Knavs Marjan, Žlebič 46, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg.
št. 3476, izdala UE Ribnica. gne-50742
Kociper Gašper, Tržaška cesta 90/i,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7290, izdala UE Logatec. gnv-50600
Kocmur Edo, Brilejeva ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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843218, reg. št. 26784, izdala UE Ljubljana. gnc-50969
Kodelja Neva, Hruševska cesta 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1011725, reg. št. 202240, izdala UE
Ljubljana. gng-50840
Kokalj Ljudmila, Topolje 5, Selca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13372, izdala UE Škofja Loka.
gnd-51018
Kokol Denis, Krčevina pri Vurbergu
106, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 36834, izdala UE Ptuj.
gnl-50385
Kokol Stanislav, Slovenja vas 47/a,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. AGH,
št. 2473, izdala UE Ptuj. gno-50386
Kos Suzana, Veliko Tinje 32, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 18387. gnp-50681
Kotnik Ota, Imovica 11, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001219782, reg. št. 24897, izdala UE
Domžale. gni-50388
Kovač Mateja, Varlovo naselje 2, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1331684, reg. št. 91281, izdala UE Maribor. m-467
Kovačič Ivan, Sp. Stari grad 8/a, Krško, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 15850, izdala UE Krško. gne-50567
Kozina Vinko, Brinje 19/a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 81344, izdala UE Ljubljana. gne-50817
Krajnc Emilijan, Čopova 23, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 5251.
gnd-50418
Krajnik Rajko, Ložice 7, Anhovo, vozniško dovoljenje. gni-50813
Kuhar Edvard Maksimiljan, Limbuška
57, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 573949, reg. št. 22238.
m-425
Kuk Klemen, Spodnja Senica 26, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1165020, reg. št. 218587, izdala UE
Ljubljana. gnu-50626
Langus Irma, Petrovičeva ulica 21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1373653, reg. št. 233527, izdala UE
Ljubljana. gnk-50436
Leban Renata, Sp. Bitnje 44, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
807927, reg. št. 35585, izdala UE Kranj.
gnn-50408
Legat Anže, Zagoriška 10, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 26265.
gnc-50694
Leitgeb Klaus, Trg 13, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13060,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnt-50927
Lekše Monika, Kalce - Naklo 5, Podbočje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 18954, izdala UE Krško. gnn-50958
Lilijana Rijavec, Trnovo 62, Trnovo pri
Gorici, vozniško dovoljenje, št. 12950.
gnb-50420
Lončarič Branko, Regentova 10, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
št. S 98679, reg. št. 8691, izdala UE Maribor. m-449

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Lorber Marica, Borovnikova 19, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
878514, reg. št. 73710. m-441
Lukač Terezija, Bevkova 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
876612, reg. št. 83949, izdala UE Maribor. m-403
Makovec Bernard, Šafarsko 13, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 10845, izdala UE Ljutomer. gne-50792
Markotić Vesna, Pucova 5, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 38070.
gno-50407
Maroševič Maša, Preglov trg 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1418033, reg. št. 236581, izdala UE
Ljubljana. gne-50842
Martinčevič Anja, Ulica Staneta Severja
11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1291394, reg. št. 115235.
m-415
Martinec Urška, Rodica, Slomškova ulica 21/a, Domžale, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 105111, reg. št. 24677,
izdala UE Domžale. gnm-51059
Matič Zlatimir, Gosposka ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1135455, reg. št. 42261, izdala UE
Ljubljana. gnh-50564
Matić Srečko, Vaše 24/f, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1370406, reg. št. 182408, izdala UE
Ljubljana. gnx-50598
Matoz Mojca, Trg na stavbah 1, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
49140, izdala UE Litija. gnj-50887
Matoz Pavel, Trg na stavbah 1, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
49044, izdala UE Litija. gnk-50886
Merc Alenka, Zelenikova ulica 1, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 38138,
izdala UE Ptuj. gnj-50787
Meznarič Boris, Rogaška cesta 79,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 35752, izdala UE Ptuj. gnk-50586
Mihocek Majda, Cesta zmage 92, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
97810, reg. št. 6589, izdala UE Maribor.
m-523
Mijoč Lev, Kersnikova 23, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1150174,
reg. št. 27078, izdala UE Velenje.
gnk-50861
Mikl Danijel, Dalmatinska 40, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1278566, reg. št. 116449, izdala UE Maribor. m-452
Mikulič Darko, Lendavska ulica 17/b,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
št. 33151. gne-50692
Mirnik Danijela, Rista Savina 14, Žalec,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 6/2001. gno-50632
Nagode Aleksić Lidija, Krimska ulica 7,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 9/2001.
gnd-50843
Nikolić Luka, Pot na Rakovo Jelšo 62,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1433501, reg. št. 233907, izdala
UE Ljubljana. gnu-50726

Novak Dominik, Moravci 156, Mala Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 9340, izdala UE Ljutomer. gnh-50789
Novak Patrik, Riharjeva ulica 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1011408, reg. št. 179279, izdala UE
Ljubljana. gng-50515
Ocvirk Marjan, Mala breza 29, Šentrupert, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10932, izdala UE Laško. gnt-50827
Olup Stanislav, Zg. Jakobski dol 40,
Jarenina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5587, izdala UE Pesnica. m-521
Orešnik Barbara, Trnava 1, Gomilsko,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1396768, izdala UE Žalec. gne-50617
Osterc Mirko, Kolodvorska 12, Veržej,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABFGH,
št. 1886, izdala UE Ljutomer. gnl-50585
Pavlin Zdravko, Grgar 27, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica. gnq-50705
Pečečnik Ksenija, Lackova 269, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
713747, reg. št. 61974. m-512
Peer Roža, Dogoška 7, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 576333,
reg. št. 49333. m-444
Peharda Željko, Sela pri Otovcu 23,
Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 98, izdala UE Črnomelj.
gnc-50444
Petejan Bojan, Stantetova 22, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
802159, reg. št. 34933, izdala UE Maribor. m-417
Petek Jana, Ulica Marije Rozman 10,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 12682, izdala UE Gornja
Radgona. gny-50922
Peternel Erik, Frankovo naselje 89,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 24979, izdala UE Škofja Loka.
gns-50628
Petrič Tadej, Krka 2, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 315045, reg.
št. 15696,
izdala
UE
Grosuplje.
gnr-50954
Petrovič Vida, Kozminci 15, Podlehnik,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 39606,
izdala UE Ptuj. gnd-50793
Poljak Mitja, Zgornje Gorje 86, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1102173, reg. št. 24779. gnk-50790
Poljšak Bojana, Slivnica 25, Gorica pri
Slivnici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 45890, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnp-50756
Poštrak Leon, Ulica talcev 4, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 109840, izdala UE Maribor. m-514
Poznič Aleš, Veliki kamen 32, Koprivnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8282, izdala UE Krško. gnr-50829
Požar Goran, Grobišče 30, Prestranek,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 9967, izdala UE Postojna. gni-50588
Prah Mirko, Vrbanska 99, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. S
577648, reg. št. 82358, izdala UE Maribor. m-478
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Praprotnik Bojan, Partizanska ulica 13,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1314073, reg. št. 11533, izdala UE
Domžale. gnl-50360
Prednik Miha, Ulica Črnkovih 1, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9467, izdala UE Ruše. m-492
Preskar Milena, Ulica Franca Rozmana
Staneta 5, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 421313, reg. št. 8991, izdala
UE Kranj. gnt-50402
Puklavec Simon, Šentiljska 13, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
132469, reg. št. 7542, izdala UE Maribor. m-397
Pustatičnik Danica, Škale 172, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1114271, reg. št. 18758, izdala UE Velenje. gnd-50768
Rakar Klavdija, Priban 24/a, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
reg. št. 3595, izdala UE Koper.
gnf-50691
Ravnikar Jožica, Clevelandska ulica 45,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 263254, reg. št. 5140, izdala UE
Ljubljana. gnb-50895
Rejc Obranovič Vesna, Ob sotočju 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1367728, reg. št. 138302, izdala
UE Ljubljana. gnz-50625
Režek Cvetka, Šalek 88, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21946, izdala UE Velenje. gnz-50471
Ritoša Katja, Grintovec 40, Šmarje, vozniško dovoljenje, št. 27750. gnm-50584
Robič Martin, Ob Železnici 11, Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 877665, reg. št. 38301.
m-511
Rosa Katja, Vrhovčeva cesta 12, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 15119, izdala UE Vrhnika. gnl-50960
Rudolf Mitja, Stara cesta 5/b, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 10164. gny-50697
Ruhitel Valerija, Froleh 6/a, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. H,
št. 8464, izdala UE Lenart. m-419
Sadar Miran, Dolenjska cesta 139,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 146517, reg. št. 182477, izdala UE
Ljubljana. gnc-50944
Senger Laura, Kersnikova 52, Celje,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 16/2001. gne-50821
Senić Ivanka, Celovška cesta 185,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 929107, reg. št. 171859, izdala UE
Ljubljana. gnf-50891
Sentočnik Maja, Socka 10/a, Nova
Cerkev, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 1282129, reg. št. 45553. gnd-50668
Skubin Simon, Žorgova ulica 84, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 218898,
izdala
UE
Ljubljana.
gnk-50711
Slabe Jure, Gorenjska cesta 9, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 6829, izdala UE Logatec. gnp-50781

Št.

Slavnić Nikola, Trebinjska ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1011639, reg. št. 176678, izdala UE
Ljubljana. gnr-50658
Sluga Albina, Zalog pri Cerkljah 38,
Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1404655, reg.
št. 46916, izdala UE Kranj. gnk-50611
Smole Petra, Kot 7, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1244069, reg.
št. 197384,
izdala
UE
Ljubljana.
gno-50657
Smolič Tanja, Sajevčevo naselje 20,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1460802, reg. št. 47040, izdala UE
Kranj. gnn-50783
Sredić Ljubinka, Beblerjev trg 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1244167, reg. št. 223126, izdala UE
Ljubljana. gnu-51026
Sredić Nenad, Ljubljanska cesta 12,
Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1462327, reg. št. 19161, izdala UE Grosuplje. gnx-50523
Srenjšček Ida, Ljubljanska 87, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8599. gnn-50583
Stanič Tine, Gregorčičeva 15 a, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, št. 40199, izdala UE Nova Gorica. gnh-50414
Stopinšek Petra, Zg. Hajdina 11/a, Hajdina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 41726, izdala UE Ptuj. gni-50788
Ščančar Roman, Šutna 79/a, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
807682, reg. št. 27202. gnm-50684
Škorjak Boštjan, Hrenova ulica 7, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 16/2001.
gnq-50605
Šmid Aleksander, Tončka Dežmana 6,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
85520, reg. št. 39671, izdala UE Kranj.
gng-50590
Šoltes Mihajlo, Seunigova ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1234239, reg. št. 79025, izdala UE
Ljubljana. gnv-50825
Štibelj Tonček, Sp. Luša 12, Selca, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
št. 10521, izdala UE Škofja Loka.
gnf-50391
Štumberger Suzana, Betnavska 85/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 609334, reg. št. 100835, izdala UE
Maribor. m-494
Švab Andreja, Tomšičeva 30, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14312. gnm-50784
Trajkovič Elizabeta, Podcerkev 1, Stari
trg pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1386441, izdala UE Jesenice.
gnt-50952
Trček Vida, Pod goricami 7, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1200798, reg. št. 13573, izdala UE
Vrhnika. gny-50722
Turel Bruno, Koroška 120, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
495301, reg. št. 22676. m-447
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Turk Zorislava, Lošca 47, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2562.
gnp-50406
Tuš Peter, Prušnikova 32, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 717677,
reg. št. 102448. m-446
Ulaga Jožef, Dobropolje 32, Planina pri
Sevnici, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 10965, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnc-50419
Urekar Franc ml., Bela pri Dobovi 101,
Dobova, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 12305, izdala UE Brežice. gnh-50393
Ušaj Marija, Batuje 32, Črniče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 252632,
reg. št. 8432, izdala UE Ajdovščina.
gnv-50679
Valher Alojz, Spodnji Slemen 50 c, Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BCDEFGH, št. S 26380, reg. št. 1246,
izdala UE Ruše. m-474
Veberič Marija, Šratovci 47, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 4352, izdala UE Gornja Radgona.
gnt-50702
Vidovič Štefan, Pobrežje 74, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 4505, izdala UE Ptuj. gnm-50384
Vodovnik Matjaž, Pohorska cesta 3,
Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 20435, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnw-50399
Vudler Franc, Trčova 77, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
91590, reg. št. 36036, izdala UE Maribor. m-407
Zavec Zlata, Čufarjeva 3, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 17049, izdala UE Ptuj. gnq-50680
Zidar Nevenka, Letoviška pot 2, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
reg. št. 2167, izdala UE Koper.
gnd-50693
Zugan Ivan, Kidričeva ulica 7, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, št. 6115,
izdala UE Koper. gnf-50591
Žitnik Lovro, Bičkova ulica 10, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1514816, reg. št. 54510, izdala UE Kranj.
gnj-50387
Žuran Jani, Ob Mahovniški cesti 5, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 11030. gnz-50921

Zavarovalne police
Adriatic zavarovalna družba d.d., Koper,
PE Ljubljana preklicuje zavarovalni dokument O-NEZ-POL št. 011120. Ob-45687
Amon Biserka, Hoška ulica 70, Hoče,
zavarovalno polico, št. 305382, izdala zavarovalnica Slovenica. gnb-50570
Bambič Marija Milena, Ižanska cesta
315, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 311724, izdala zavarovalnica Slovenica. gns-50653
Bembič Senka, Zupančičeva 5, Izola Isola, zavarovalno polico, št. 785690, izdala zavarovalnica Triglav. gnt-50802
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Bobnar Zdenka, Francarija 8, Preddvor,
zavarovalno polico, št. 695985, izdala zavarovalnica Tilia. gnf-50966
Boštjan Jan, Cesta v polico 9, Cerklje
na Gorenjskem, zavarovalno polico,
št. 355604. gnx-50573
Brožič Jadran, Šmihel 18, Pivka, zavarovalno polico, št. 0702182, izdala zavarovalnica
Adriatic,
PE
Postojna.
gnz-50371
Gamboc Jožefa, Smrekarjeva 45, Izola
- Isola, zavarovalno polico, št. 0850339.
gny-50572
Govek Polonca, Šmartno ob Dreti 84,
Šmartno ob Dreti, zavarovalno polico,
št. 376238, izdala zavarovalnica Slovenica. gnd-50568
Jager Alenka, Ul. Molniške čete 3, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 049796630,
izdala zavarovalnica Triglav. gnr-50929
Jeraj Ciril, Žiganja vas 53, Križe, zavarovalno polico, št. 778219, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnv-50375
Lenarčič Plankar Milojka, Adamičeva
cesta 11, Grosuplje, zavarovalno polico,
št. 296995, izdala zavarovalnica Slovenica. gnt-50652
Osterman Franc, Rovtarske žibrše 36,
Rovte, zavarovalno polico, št. 818746.
gnv-50800
Pintar Gregor, Tržaška cesta 300/a,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 592188,
izdala zavarovalnica Tilia. gni-50363
Pintarič Ivan, Zamušani 76, Gorišnica,
zavarovalno polico, št. 302409, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnu-50801
Ploj Boris, Cesta v Hotinje 6, Miklavž
na Dravskem polju, zavarovalno polico,
št. 311580, izdala zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor. gnw-51024
Podkrajšek Anton, Zg. Prhovec 16, Izlake, zavarovalno polico, št. 383001.
gnv-50950
Pungartnik Lilijana, Hubadova ulica 16,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 754615,
izdala zavarovalnica Tilia. gnh-50889
Rakar Klavdija, Triban 24/a, Koper Capodistria, zavarovalno polico, št. AO
0821231. gns-50678
Ramšak Klemen, Skorno 26, Šoštanj,
zavarovalno polico, št. 241767, izdala zavarovalnica Slovenica. gnc-50569
Starčević Mustafa, Koroška cesta 47,
Maribor, zavarovalno polico, št. 305226,
izdala zavarovalnica Slovenica, filiala Maribor. gnn-50808
Štader Gervazi, IX. korpus 19, Piran Pirano, zavarovalno polico, št. AO
0806665. gnp-50685
Tlakar Marija, Krivi vrh 1/h, Lenart v
Slov.goricah,
zavarovalno
polico,
št. 0846458, izdala zavarovalnica Adriatic
d.d. m-400

Spričevala
Andolšek Sophia Karina, Vrtača 2, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Vič, izdano leta 1982. gnt-50877
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Babič Mirsada, Vodenska cesta 7, Trbovlje, spričevalo o končani OŠ Trbovlje,
izdano leta 1998. gnz-50896
Babić Miroslav, Vodovodna ulica 7, Kozina, spričevalo 1. letnika Srednje kovinarske in prometne šole v Kopru, izdano leta
1975. gnu-50976
Bajramović Emira, Vrtnarija 6/b, Vrhnika, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnv-51025
Banič Sanja, Zupančičeva 6, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. letnika Srednje tehniške šole Celje,
izdano leta 1994. gnh-50814
Bauman Fredi, Sp. Vrtiče 18, Zgornja
Kungota, spričevalo o končani OŠ Zgornja
Kungota, izdano leta 1984. m-420
Bavcon Katica, Bibe Roecka 4, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra za blagovni promet v Celju, št. 2/6,
izdano leta 1977. gnq-50580
Belcl Feliks, Ulica bratov Greifov 16,
Maribor, spričevalo o končani OŠ Tone
Čufar Maribor. m-434
Bjelan Mile, Preradovičeva 33, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu ŽIŠ Maribor, izdano leta 1979. m-390
Blatnik Miha, Stična 141, Ivančna Gorica, indeks, št. 20980365, izdala Pravna
fakulteta v Ljubljani. gnn-50883
Bortek Luka, Polje, Cesta XII/2a, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje šole
za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani, izdano leta 1998. gnu-50880
Božič Petra, Lenardonova 37, Maribor,
spričevalo 4. razreda Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani,
izdano leta 2000. m-398
Bračko Emil, Vodole 23, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Strojna kmetijska šola Maribor, izdano leta 1983. m-423
Brencl Mihael, Podlože 26, Ptujska Gora, spričevalo 2. letnika Srednje prometne
šole v Mariboru, izdano leta 2000. m--451
Brlec Peter Tadej, Obrtniška ulica 5,
Domžale, diplomo Gimnazije Bežigrad, izdana leta 1991. gny-50522
Brusnik Barbara, Tomšičeva 47, Slovenj Gradec, spričevalo 3. letnika Srednje
tekstilne šole v Mariboru.. m-456
Car Tomaž, Bevkova 2, Črnomelj, spričevalo o končani OŠ Loka, izdano leta
1997. gnr-50379
Česen Mira, Oldhamska 1, Kranj, spričevalo o končani OŠ Helene Puhar.
gnc-50369
Čreslovnik Borut, Prušnikova 22, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje kmetijske šole Maribor, izdano leta 1997. m-443
Čuš Jožefa, Cesta XIV. divizije, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
vzgojiteljske šole v Mariboru, izdano leta
1978 in 1979. m-431
Dekleva Manca, Željne 84, Kočevje,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, izdano leta 2000. gnj-50487
Djakovič Suzana, Arnolda Tovornika 8,
Maribor, indeks, št. 71097010, izdala
Pravna fakulteta Maribor. m-508

Dobovšek Mojca, Loka 65, Loka pri Zidanem Mostu, spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole Celje, izdano leta 1998.
gnp-50931
Drevenšek Karolina, Filipičeva 19, Maribor, diplomo št. 8039, izdala Srednja šola za trgovinsko dejavnost Maribor, dne
22. 6. 1987. m-445
Drmastija Sebastjan, Bevke 176, Vrhnika, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 1998/99.
gnd-50968
Đukić Mirko, Regentova 6, Maribor,
spričevalo 3. letnika SERŠ Maribor, izdano leta 1999. m-414
Fekonja Janez, Sp. Gasteraj 73, Jurovski Dol, spričevalo 4. letnika Gimnazije Poljane v Ljubljani, izdano leta 1973.
gnq-50380
Ferk Božidar, Tovarniška 95, Ceršak,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbenega šolskega centra Maribor, delovodska
šola, izdano leta 1986. m-409
Ferlinc Milan, Masarykova 24, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Slavko Šlander
Maribor, izdano leta 1977. m-509
Fideršek Stanislav, Cirkovce 77/a, Cirkovce, zaključno spričevalo Gradbene poklicne šole Maribor, izdano leta 1978.
m-487
Frešer Marjan, Vrhole 42, Zgornja Ložnica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole Maribor, poslovodska šola, izdano leta 1984. m-505
Fridl Anton, Dragomerška cesta 5, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu Centra strokovnih šol Bežigrad,
izdano leta 1976. gnx-50648
Gabrovec Vladimir, Vegova ulica 8, Kidričevo, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole, triletni srednješolski program, smer gradbinec II,
št. 522/82. m-516
Gerbič Jernej, Gabrje 17, Dobrova, indeks, št. 41042411, izdala Fakulteta za
organizacijske vede v Kranju. gnm-50359
Goljar Maja, Grajzerjeva ulica 28, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Moste, izdano leta 1984. gnc-51044
Goričanec Jani, Pod Vrhom 6, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 1999. m-489
Gorišek Tomaž, Šmarska cesta 79,
Škofljica, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra strokovnih šol Ljubljana - Bežigrad,
izdano leta 1981. gnw-50724
Gorše Janja, Brodarjev trg 4, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ledina, izdano leta 1998. gny-50501
Grabar Boštjan, Ljubljanska 3, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje strojne, kovinarske in metalurške šole Maribor, izdano
leta 1994. m-402
Gregorin Marko, Dragomerška cesta
10, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo o
zaključnem izpitu Šole za miličnike kadete
v Tacnu, izdano leta 1983. gnl-50935
Grilc Damjan, Ljubljanska 29, Radovljica, spričevalo 2. letnika Poklicne šole za
avtomehaniko, izdano leta 1975/76.
gnv-50575
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Hari Helena, Aškerčeva 3, Maribor,
spričevalo 4. in 5. letnika Srednje vzgojiteljske šole MAribor, izdano leta 1975 in
1976. m-477
Herlič Marko, Sokolska 96, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 1998.
m-404
Hlebič Stanislav, Lucijin breg 33/a,
Kamnica, diplomo Srednje kmetijske šole
v Mariboru, izdana leta 1983. m-421
Hofbauer Jasna, Apostolova 9, Limbuš,
spričevalo 4. letnika Živilske tehnične šole
Maribor, izdano leta 1983/84. m-413
Horvat Franc, Cankarjeva ulica 23, Beltinci, spričevalo 1. letnika SPTŠ Murska
sobota - avtomehanik, št. I-749, izdano leta 1998. gnf-50695
Horvat Martina, Dankovci 17 a, Mačkovci, diplomo Srednje naravoslovne šole
Miloš Zidanšek št. I/354, izdana leta
1985.. m-455
Horvat Martina, Dankovci 17 a, Mačkovci, indeks, št. I/5, Zdravstvene šole Juga Polaka leto izdaje 1982. m-454
Isaković Maša, Pod lipami 25, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Aškerčeve gimnazije v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnf-50716
Jalševac Tina Lejla, Cesta Dolomitskega odreda 44, Brezovica pri Ljubljani, indeks, izdala Visoka šola za hotelirstvo in
turizem v Portorožu leto izdaje 1997.
gny-50372
Jankovič Ljubomir, Goriška 13, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Elektrogospodarske poklicne šole, izdano leta
1971 in zaključno spričevalo delovodske
šole, izdano leta 1977. m-393
Jelen Dejan, Visole 116, Slovenska Bistrica, spričevalo 3., 4., letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v Mariboru, izdano leta 1996/97,
1997/98. m-453
Jelenko Marko, Na klancu 10, Muta,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ravne, izdano leta 1999. gnv-50700
Kacjan Aleš, Kletarska 6/a, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje lesarske šole
v Mariboru, izdano leta 1995. m-458
Kalabić Vesna, Petrovičeva 11, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 1984 in 1985, izdano
na ime Vidović Vesna. gnd-50818
Kalamanda Dobrivoj, Meljska 9, Maribor, spričevalo 2. in 3. letnika Gradbene
šole Ivan Kavčič v Ljubljani, izdano leta
1981 in 1982. m-522
Kirbiš Anton, Ulica talcev 19, Miklavž
na Dravskem polju, diplomo PTT srednješolskiega centra Ljubljana. gnu-50938
Klobasa Sabina, Sladki vrh 30, Sladki
Vrh, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole v Mariboru, izdano leta 1993.
m-464
Klobučar Vojko, Cankarjeva 5, Sv.trojica
v Slov.goricah, diplomo Srednje kovinarske
šole Maribor, izdana leta 1989. m-401
Kmet Drago, Britof 220, Kranj, spričevalo 2. letnika Centra strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1973. gnd-50918

Št.

Kmetec Boštjan, Pongerce 6, Cirkovce, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijske šole, smer poljedelec, živinorejec, izdano leta 1995/96. m-440
Kneževič Tatjana, Ulica bratov Učakar
88, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostinske šole v Ljubljani, izdano leta 1998. gnb-50849
Kocbek Primož, Kunova 14, Spodnji
Ivanjci, spričevalo 1. letnika Živilske šole
Maribor, smer pomožni pek, izdano leta
1999. m-416
Kodelja Manja, Cankarjeva 20, Senovo, indeks, št. 61122880, izdala Pedagoška fakulteta. m-493
Kop Borut, Ul. XIV divizije 8, Celje, zaključno spričevalo Tehniške strojne šole strojni tehnik, izdano leta 1984.
gnw-50774
Kopun Robert, Trstenjakova 24, Murska Sobota, diplomo Centra poklicnih šol,
šolsko leto 1986/87. gnu-50926
Kosi Suzana, Čučkova 9, Kidričevo, diplomo Srednje šole pedagoške in kulturne
usmeritve Maribor, izdana leta 1989.
m-429
Košir Irena, Obirska ulica 7, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole, izdano leta 1982. gnd-50893
Krajnc Majda, Šolska pot 14, Spodnji
Duplek, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole Jugo Polak v Mariboru,
izdano leta 1999. m-427
Krajnc Marjan, Dupleška cesta 148,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
SKSMŠ Maribor, izdano 20. 6. 1988.
m-507
Krajnc Zvonko, Sp. Gorica 19, Rače,
spričevalo 3. letnika Gradbenega šolskega centra Maribor, poklic slikopleskar, izdano leta 1977/78. m-432
Krancelbinder Viljem, Grabe 24, Apače, spričevalo o zaključnem izpitu
št. 21818022, izdala Gradbena poklicna
šola Maribor, poklic tesar, izdano leta
1981. m-395
Krasnik Bojana, Engelsova 63, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika Pedagoške šole
Maribor, izdano leta 1979 in 1980. m-515
Kraševec Petra, Brodarjev trg 13, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani,
izdano leta 1997. gnb-50945
Kuplen Samo, Osek 56, Sv.trojica v
Slov.goricah, spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ v Mariboru, izdano leta 1998.
m-392
Lebar Apolonija, Posavskega ulica 38,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
PTT ŠC Ljubljana, izdano leta 1991.
gng-50390
Levstek Andreja, C.N.O. 9, Sodražica,
spričevalo 1. letnika Vzgojiteljske šole, izdano leta 1993. gnk-50936
Likavec Tatjana, Frankolovska 5, Maribor, diplomo Srednje kemijske šole Ruše,
izdana leta 1986. m-488
Lipovšek Antonija, Osojnikova 20, Maribor, spričevalo 3. letnika Gostinskega šolskega centra Maribor, izdano leta 1975.
m-411

21 / 23. 3. 2001 / Stran 1401
Lončarič Metka, Cesta zmage 92, Maribor, spričevalo 1., 2., 3., 4. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Juga Polak v Mariboru,
izdano leta 1972-1977. m-462
Maiti Martin, Selo 33/a, Črniče, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske
šole J. S. Nova Gorica, izdano leta 1991.
gnd-50368
Makorič Monika, Grajska cesta 6, Kanal, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
ekonomske in trgovske šole v Novi Gorici,
izdano leta 1989, 1991 in 1992.
gnz-50796
Manojlović Milenko, Naselje Jožeta Kerenčiča 34, Murska Sobota, indeks,
št. 93383717, izdala Fakulteta za kemijo
in kem. tehnologijo. m-491
Mihelčič Milan, Podpeška cesta 83,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu Izobraževalnega centra kovinske stroke v Ljubljani, št. 5, izdano leta
1965. gng-50740
Miklavčič Margareta, Bilečanska ulica
4, Ljubljana, spričevalo 1. 2. in 4. letnika
Srednje šole Domžale, izdano leta
1996,1997 in 1999. gno-50757
Miklič Boštjan, Vojkova 91, Ljubljana,
potrdilo o uspešno končanem usposabljanju z delom za obdelovalca kovin v serijski
proizvodnji, izdal Center za dopisno izobraževanje Univerzum, št. 62/89, izdano
15. 6. 1989. gni-50988
Miser Franjo, Vinogradska 42, Donja
Dubrava, diplomo Srednje šole za elektroenergetiko v Ljubljani, izdana leta 1988.
gnn-51058
Modrijan Branko, Sidol 1, Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu PKUGŠ Domžale, št. 36/80K, izdano leta 1980.
gnz-50971
Možina Denis, Ul. Rudija Terpina 7, Miklavž na Dravskem polju, spričevalo o končani OŠ Miklavž na Dravskem polju, izdano leta 2000. m-466
Nežmah Alenka, Cesta XIV. divizije 11,
Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika Prve
gimnazije Maribor, izdano leta 1989/90,
1990/91. m-422
Novak Alenka, Savinjska cesta 31, Žalec, indeks, št. 280, izdala Srednja šola za
trgovinsko dejavnost v Celju. gny-50672
Novak Dominik, Moravci 156, Mala Nedelja, spričevalo 8. razreda OŠ Ljudske univerze v Mariboru, izdano leta 1993. m-520
Ojsteršek Andreja, Ogorevc 1, Štore,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za trgovinsko dejavnost v Celju, izdano
leta 1991. gnr-50404
Pahljina Josip, Šolska 3, Loče pri Poljčanah, spričevalo o zaključnem izpitu Poslovno komercialne šole Celje, izdano leta
1992/93. gnu-50376
Papa Andrej, Predilniška ulica 3, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole v Mariboru, št. 1055, izdano leta 1988. m-457
Pavlič Zvonka, Sallaumines 9, Trbovlje,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske šole Trbovlje, izdano leta 1993 in
1994. gnz-50571
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Pecl Šoba Darinka, Galicija 59, Žalec,
spričevalo Srednje frizerske šole Celje,
izdano leta 81/82 in 82/83. gns-50703
Pejič Marko, Borštnikova 77, Maribor,
spričevalo 3., 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole v Mariboru, izdano leta 1996 in 1997.
m-497
Peklar Natalija, Stari Log 17/b, Pragersko, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gim. in kem. šole Ruše, izdano
leta 1999. m-410
Peserl Kristina, Delavska 11, Ceršak,
letno spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 1982.
m-433
Peternelj Borut, Zadrečka cesta 29,
Nazarje, indeks, št. 11960203, izdala Visoka šola za zdravstvo v Ljubljani.
gno-50882
Petreski Miha, Gregorčičeva 14, Maribor, zaključno spričevalo IKŠ Maribor, šolsko leto 1991/92. m-485
Petrič Žiga, Jamnikarjeva ulica 26/a,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje elektrotehnične šole v Ljubljani,
izdano leta 1994. gng-50940
Petričević Damir, Eugena Kumičića 5,
Umag, Hrvaška, diplomo Višje upravne šole, izdana 22. 4. 1985. gnf-50616
Petrovič Leon, Prečna pot 21, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tekstilne šole Maribor, izdano leta
1999/2000. m-439
Piralić Kelli, Brodarjev trg 3, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Cene Štupar v
Ljubljani, izdano leta 1993. gnz-50846
Pirc Boštjan, Šolska 13, Domžale, spričevalo 3. in 4. letnika Kadetske šole za
miličnike v Tacnu, izdano leta 1982 in
1983. gnl-50735
Pirš Ksenija, Jurčičeva 6, Pragersko,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 1994. m-424
Planinšek Gregor, Glogovica 11, Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole Josip Jurčič Ivančna Gorica, izdano leta 1997. gno-50782
Plešnar Peter, Ob Hublju 4, Ajdovščina, spričevalo o zaključnem izpitu Živilske
šole Maribor, smer mlinar, izdano leta
1981/82. m-408
Podgrajšek Aleksander, Prušnikova ulica 44, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje pomorske šole Maribor, izdano leta
1995. m-513
Pogačar Nadica, Dolenjska cesta 19,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Oskarja Kovačiča v Ljubljani, izdano leta 1986.
gnv-50725
Prajnc Miran, Nova cesta 18, Ruše,
spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Druge gimnazije Maribor, izdano leta 1970/71, 1971/72.
m-510
Primc Robert, Posavec 55, Podnart,
indeks, izdala Srednja elektrotehniška šola Vegova v Ljubljani. gnt-50806
Račič Mirjam, Udarna ulica 9, Jesenice, letno spričevalo 3. letnika Gimnazije,
izdano leta 1981/82. gnx-50373
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Radović Branka, Čolnarska ulica 1,
Ribnica na Pohorju, spričevalo 3. letnika
Srednje šole za oblikovanje in fotografijo
v Ljubljani, izdano leta 1997. gnk-50836
Ramot Branko, Preloge 5, Zgornja Ložnica, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene poklicne šole v Mariboru-poklic zidar, izdano leta 1981. m-468
Remec Zdravko, Vitovlje 8, Šempas,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene
poklicne šole v Ajdovščini, izdano leta
1976. gnm-50709
Repnik Lovro, Slomškova 5/a, Slovenske Konjice, indeks, št. 93423797, izdala FERI Maribor. m-442
Robič Damjan, Brezula 6, Rače, spričevalo o končani OŠ Ljudska univerza v
Mariboru, izdano leta 1997/98. m-483
Rupnik Simon, Mestinje 36, Podplat,
zaključno spričevalo Srednje steklarske
šole v Rogaški Slatini - program optik,
izdano leta 1998. gnl-50810
Senica Edo, Tavčarjeva 11, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Aškerčeve gimnazije
v Ljubljani, izdano leta 2000. gnc-50794
Skaza Jožef, Meljski hrib 83, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za prodajalce v Mariboru, izdano leta 1974.
m-504
Srečnik Eti, Podljubelj 54/a, Tržič, diplomo Srednje šole ekonomske in družboslovne
usmeritve
Kranj,
št.
PFD/ET-770,
izdana
16. 1. 1990.
gnk-50811
Stavbar Jana, Morje 110, Fram, spričevalo 3. letnika in potrdilo o opravljeni
maturi Srednje zdravstvene šole Maribor,
izdano leta 1979 in 1980. m-406
Šifrer Lidija, Križna gora 8/a, Škofja
Loka, indeks, št. 20960543, izdala Pravna fakulteta. gnn-50733
Šnofl Jerica, Kavčičeva 14, Maribor,
diplomo Srednje šole pedagoške in kulturne usmeritve Maribor, izdana leta
1989. m-412
Špiler Katja, Hladnikova 54, Križe, maturitetno spričevalo Srednje šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, izdano
leta 2000. gnq-50755
Štebe Andreja, Gmajnica 29, Komenda, diplomo Šolskega centra Rudolf Maister Kamnik, izdana leta 1985.
gns-50682
Štravs Andrej, Brdce nad Dobrno 19,
Dobrna, spričevalo 3. letnika, program
strojništvo, strojni mehanik. gng-50665
Tajhman Janja, Vurberg 90, Spodnji
Duplek, spričevalo o končani OŠ Spodnji
Duplek, izdano leta 1992. m-480
Tavčar Veronika, Ob Rimski nekropoli
22, Šempeter pri Gorici, indeks,
št. 61158025 in študentsko izkaznico, izdala Pedagoška fakulteta. m-428
Trklja Nina, Roje 13, Mirna, spričevalo
1. letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1998. gnh-51039
Ukmar Miranda, Ul. bratov Zakrajšek
5, Škofljica, spričevalo 2. in 3. letnika
Srednje šole za oblikovanje in fotografijo
v Ljubljani, izdano leta 1996 in 1997.
gnm-50759

Ulaga Vladimir, Cesta 24. junija 72,
Ljubljana, diplomo SKUŠ Domžale, izdana leta 1992. gnu-50851
Urbanič Branka, Ploderšnica 8, Jakobski Dol, indeks, izdala Srednja trgovska
šola Maribor. m-437
Vaš Veronika, Šlandrov trg 26, Žalec,
obvestilo o uspehu pri maturi - za šolsko
leto 1999/2000, izdan pri državnem izpitnem centru. gnl-50914
Vegelj Anton, Ulica bratov Gerjevič 52,
Dobova, maturitetno spričevalo Poklicne
šole Krško, izdano leta 1974. gnq-50809
Vinko Roman, Novo Polje, Cesta I/41,
Ljubljana-Polje, spričevalo 2. in 3. letnika
Srednje šole tiska in papirja, izdano leta
1993 in 1994. gnq-50630
Vončina Mojca, Komen 134, Komen,
diplomo Srednje družboslovne ekonomske šole Nova Gorica, leta 1986.
gnt-50377
Vrabl Irena, Krčevina 56, Ptuj, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje vzgojiteljske
šole Maribor, izdano leta 1985 in 1986.
m-405
Vrbnjak Marjeta, Juršinci 4/a, Juršinci, spričevalo o zaključnem izpitu Gostinskega šolskega centra, smer natakarica,
izdano leta 1983. m-391
Vrečko Feliks, Gregorčičeva ulica
32/a, Maribor, spričevalo o zaključnem
izpitu Tehniške, elektro, strojne in tekstilne šole v Mariboru, št. 401, izdano leta
1980. m-519
Vrečko Feliks, Gregorčičeva ulica
32/a, Maribor, spričevalo o zaključnem
izpitu Poklicne kovinarske šole Celje,
št. 5027, izdano leta 1974. m-518
Vuglač Svetlana, Ferkova 18, Maribor,
spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole
Juga Polak, izdano leta 1997. m-448
Vukmirović Željko, Vrbnik 72, Knin, Hrvaška, potrdilo o zaključnem šolanju Izobraževalnega centra Litostroj, izdano v šolskem letu 1980/81. gnh-50864
Zadravec Domen, Vita Kraigherja 12,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu IV
gimnazije Ruše, izdano leta 1997. m-496
Zakrajšek Matjaž, Elektrarniška 14,
Kamnica, spričevalo 2. in 3. letnika I. gimnazije Maribor, izdano leta 1974 in 1975.
m-502
Zalokar Aljoša, Bračičeva 5, Zgornja
Polskava, indeks, št. 21011154, izdala
FDV Ljubljana. m-500
Zupanič Slavica, Šikole 33, Pragersko,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednješolskega centra Ptuj, smer kmetijski tehnik, izdano leta 1991, 1992. m-450
Žagar Brigita, Spodnje Škofije 39/d,
Škofije, indeks, št. 45, izdala Ljudska univerza Koper leto izdaje 1999. gnl-50485
Žitnik Anton, Mala Stara vas 12/a, Grosuplje, zaključno spričevalo Centra strokovnih šol v Ljubljani. gnb-50970
Žitnik Matjaž, Novelo 8, Kostanjevica
na Krasu, spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Naravoslovnega
srednješolskega centra Nova Gorica, izdano leta 1994. gnn-50608
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Ostali preklici
AVTO SELECT d.o.o., Prvomajska 52,
Nova Gorica, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1122228.
gnu-50776
AVTO SELECT d.o.o., Prvomajska 52,
Nova Gorica, izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila, št. B 1002367.
gnz-50775
AVTOHIŠA CLAAS, d.d., Letališka 16,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0261305.
gns-50603
AVTOTEHNA LEASING D.O.O., Celovška 228, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1053890.
gns-50578
Bagalić Almir, Vovše 2, Litija, delovno
knjižico. gnj-51037
BAJC TRADE d.o.o., Goriče 23/b, Postojna, licenco , št. 0010025/107 za vozilo z reg. številko PO 62-40 S. gno-50832
Bašič Asima, Cesta 1. maja 27, Hrastnik, delovno knjižico. gnd-50468
BAUHAUS TRGOVSKO PODJETJE
d.o.o., k.d., Bratislavska 9, Ljubljana, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1244964. gnf-50741
Begafigo Suzana, Flisova 27, Hoče, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0061616, št. šasije ZFA
17600002087583. m-499
Borec Igor, Maistrova 10, Maribor, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-5937/99 in potrdilo za ravnanje
z VHV in DSC radijsko postajo št. SPŠ
T-ROC-AL XXIX-470. m-463
Brglez Rozalija, Laporje 38, Laporje, indeks, zaključno spričevalo - diplomo, izdal
Srednješolski center za pošto izobraževanje odraslih v Ljubljani.. m-471
Brus Libert, Opekarska 18, Maribor, delovno knjižico, reg. št. 7963, izdana leta
1995. m-438
Bukovec Eva, Šukljetova ulica 23, Novo
mesto,
študentsko
izkaznico,
št. 30010454, izdala Fakulteta za kemijo in
kem. tehnologijo. gnq-50955
Burja Sašo, Storžiška ulica 34, Kranj,
delovno knjižico. gnr-50729
Burlin Tomaž, Zg. Škofije 81, Škofije,
delovno knjižico. gns-50803
BUTAN PLIN d.d., Verovškova 70, Ljubljana, kopijo licence za prevoz z originalnim
žigom Gospodarske zbornice Slovenije,
št. 0000924/29 z dne 9. 2. 1998 za tovorno vozilo Mercedes 1317, LJ D6-74N.
gnm-50934
Černe Gojmir, Kidričeva ulica 68, Trzin,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-2070/96 z dne 7. 6. 1996 dvojnik. gno-50732
Deu Maja, Bratovševa ploščad 22, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola v Ljubljani. gnc-50719
Dežan Anže, Podljubelj 19, Tržič, delovno knjižico. gnb-50795

Št.

Dimc Jaka, Primožičeva 1, Ljubljana-Črnuče, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola
tiska in papirja v Ljubljani. gnp-51056
Dimnik Alenka, Pod hribom 2, Radomlje, dijaško izkaznico, izdala Aškerčeva gimnazija v Ljubljani. gnf-50941
Dobaj Anton, Šober 12, Kamnica, izkaznico vojnega veterana št. 016274. m-470
Dokl Damijan, Lackova 41, Lenart v
Slov.goricah, delovno knjižico, reg.
št. 10297,
ser.
št. 3502,
izdana
14. 5. 1984 pri SO Lenart. m-503
Drnovšek Gorazd, Cankarjeva 46, Nova
Gorica, original certifikat licence s ser.
št. 9600 in overjeno kopijo licence za vozilo Oeugeot Boxer re. št. GO 13-61A, pod
št. 008605/11423-LUM
47/1999.
gnt-50710
Đukić Dušanka, Liminjanska 91, Portorož - Portorose, študentsko izkaznico,
št. 25006063, izdala Fakulteta za arhitekturo. gnd-50622
Erjavec Mateja Mojca, Trg 60, Prevalje,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0155685. gnb-50370
FELINA d.o.o., Smrekarjeva 21, Ljubljana, vpisni list za čoln, št. 02/03-88024/98
- lastnika Felina d.o.o Ljubljana in Ritem
d.o.o. Lendava. gnm-50884
Figar Simon, Turjaško naselje 13, Kočevje, študentsko izkaznico, št. 20950039,
izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gno-50507
Fras Marija, Črešnjevci 150, Gornja Radgona, delovno knjižico. gnb-50820
Fric Karolina, Pesnica 4, Pesnica pri Mariboru, delovno knjižico, št. 6106. m-498
Gantar Franci, Žibrše 37, Hotedršica,
potrdilo o opravljenem izpitu za varno delo s
traktorjem in drugimi delovnimi stroji, izdala
Gozdarska šola Postojna, leta 1996.
gne-50917
Gavranović Samid, Juvanova ulica 35,
Ljubljana, delovno knjižico. gnu-50401
Geršak Melita, Meljska cesta 74, Maribor, delovno knjižico, št. 15452, izdana leta 2000 v Mariboru. m-506
Grahor Boris s.p., Dane pri Sežani 9/a,
Sežana,
licenco
št. 006306/6574-LM58/1998 z dne 3. 2.
1998 za vozilo Mercedes benz 817 z reg.
oznako KP 15-01A. gnf-50666
Habjanič Tina, Ulica 17. julija 21, Maribor, študentsko izkaznico, št. 22048260,
izdala Fakulteta za šport. gnv-50875
Hrastelj Marko, Trubarjeva 30, Laško, potrdilo o statusu žrtve vojnega nasilja št. 11736,
izdano 26. 11. 1997. gne-50392
Hrovat Robert, Dob, Kidričeva ulica 16,
Domžale, delovno knjižico. gnt-50552
HYPO LEASING KOPER d.o.o., Ferrarska ulica 30, Koper - Capodistria, vpisni list
za čoln, št. 02/03-6409/96, izdan 17. 10.
1996, z oznako KP - 3621 PIPICA III.
gno-50957
Ivančič Milena, Rakitovec 36, Črni Kal,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 01242874. gnu-50676
Janthasse Kanjana, Skalna pot 11, Sežana, delovno knjižico, št. 24407, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. m-479
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Kemperle Ada, Bača pri Podbrdu 24,
Podbrdo, delovno knjižico, izdala UE Tolmin. gnq-50805
Klanjšek Maruša, Iška vas 93, Ig, študentsko izkaznico, št. 31990091, izdala Fakulteta za farmacijo. gni-50713
Kozole Darinka, Mrzla planina 28, Zabukovje, študentsko izkaznico, št. 5174, izdala NTF-oddelek za tekstilstvo. gnp-50514
Kravcar Mateja, Gubčeva cesta 9, Trebnje, študentsko izkaznico, št. 01000373,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnw-50799
Lihtenvalner Marija, Reboljeva ulica 9,
Ljubljana, delovno knjižico. gnr-50604
Lovinčić Istok, Barjanska cesta 8, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane. gnt-50627
Lovšin Andrej, Sajevec 17, Ribnica, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1165620. gnx-51048
Lucaj Anton, Detelova ulica 1, Kranj, delovno knjižico. gnp-50606
Marković Milan, Gornji trg 10, Ljubljana,
delovno knjižico. gnd-50868
Medvešek Romana, Šuštarjeva 16, Trbovlje,
študentsko
izkaznico,
št. 41043870. gnx-50923
Mesner Uroš, Leše 66, Prevalje, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 0199241. gnh-50689
Miškulin Saša, Brilejeva ulica 19, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 64960080,
izdala
Fakulteta
za
elektrotehniko.
gnp-50631
Mrgole Darinka, Grablovičeva ulica 34,
Ljubljana, izkaznico o statusu žrtve vojnega
nasilja, št. 014020, izdan dne 3. 12. 1997,
izdala UE Ljubljana - Center. gni-50913
Mrkša Nevenka, Steklarska 16, Rogatec, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdal Republiški komite za vzgojo in
izobraževanje Maribor, leta 1981, št. odločbe 5681. gns-50928
Najdič Jože, Zrkovska cesta 146, Maribor, delovno knjižico. m-469
Nanut Andraž, Cvetlična 54, Šempeter
pri Gorici, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1108149.
gnv-50925
Oblak Sandi, Kraljeva 3, Koper - Capodistria, delovno knjižico. gne-50367
Okrajno sodišče na Vrhniki preklicuje sodniško izkaznico na ime sodnice Metke Bergant Debevec, sodnice na Okrajnem sodišču na Vrhniki, št. 161-01-1/00882, izdano s strani Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, dne 14. 1. 2001.
Ob-45499
Osterc Franc, Alpska cesta 76, Lesce,
delovno knjižico. gnw-50374
Petrovič Daška, Rožna dolina, Cesta
II/3, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta Plečnika. gnw-50549
Podlesek Franc, Noršinci 2, Martjanci,
delovno knjižico, reg. št. 59839, ser.
št. 0251579, izdana 8. 6. 1993 v Murski
Soboti. gnw-50574
Podlesnik d.o.o., Morje 162, Fram, licenco št. 0001615/30 za vozilo z reg. oznako MB 13-01U. gnt-50577
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Razinger Igor, Hrušica 175, Hrušica, delovno knjižico. gnj-50687
Rekić Jasmina, Verovškova 22, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 44076, izdala
Fakulteta za organizacijo dela v Kranju.
gnl-50635
Ribič Igor, Ob žici 3, Ljubljana, delovno
knjižico. gnc-50844
Rondič Peter, Slap 48, Vipava, izjava o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila Citroen, št. šasije VF7U6UB0012184808.
gnl-50614
Rožič Mojmir, Ljubljanska 29, Celje, delovno knjižico, izdana leta 1965 pri UE Celje. gnk-50911
Slavnić Nikola, Trebinjska ulica 9, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19722383,
izdala Ekonomska fakulteta. gnm-50659
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Stanić Alen, Na Plavžu 14, Železniki, delovno knjižico. gnw-50874
Strniša Lea, Boračeva 39/a, Maribor,
študentsko izkaznico št. 61165003. m-461
Suša Srečko, Mali vrh 68, Šmarje-SAP,
kopijo licence za vozilo, št. 008011/10542
- ZR 19/1999 z dne 5. 3. 1999, znamka
Reanult Trafic P 1400D, reg. št. LJ 15-40Z.
gnh-50664
Svetec Dejan, Markovci 110, Šalovci,
delovno knjižico. gnz-50696
Štabej Peter, Polene 10, Slovenske Konjice, delovno knjižico, ser. št. 334811.
gnq-50930
Švajger Urban, Brdinje 66, Ravne na Koroškem,
študentsko
izkaznico,
št. 31980149, izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani. gni-50888

Treska Boris, Kleminova 22, Maribor,
servisno
knjigo
št.
šasije
KNEGC2232V5607393,
št.
motorja
T8091582, za osebni avto Kia clarus 1,8
SLX, letnik 1997. m-472
Turšič Tina, Linhartova cesta 49, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnx-50848
Vasovič Aleksander, Sončna pot 27, Portorož - Portorose, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-708/93-17.
gnr-50804
Žavbi Marija, Zbilje 12/b, Medvode, delovno knjižico. gnj-50937
Žižek Ivan, Na gradu 5, Ptuj, dovolenje o
opravljenem izpitu za pilota jadralnega letala, št. 0863/3226. gnb-50920
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