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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN)
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. 0512/3-308/103-00
Ob-46125
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 izdelavo
in dobavo delov policijskih uniform.
3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
23. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na delni ponovni javni razpis so
prispele 4 veljavne ponudbe, od katerih je
bila na javnem odpiranju ponudb zaradi nepopolnosti izločena ena ponudba. Pri ocenjevanju ostalih ponudb je naročnik upošteval vsa merila, podana v razpisni dokumentaciji (cena, kvaliteta vzorca reference s področja javnega naročila, finančno stanje
ponudnika in urejenost sistema kakovosti),
ter izbral najugodnejšega ponudnika, kot je
navedeno v 5. točki te objave.
5. Ime in naslov izvajalcev, katerim je
bilo naročilo dodeljeno: Pletilstvo Jakopina
Kepic Mija, s.p., Dvorje 22, 4207 Cerklje.
6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
a) pulover zimski moder, 400 kosov,
b) pulover letni, 400 kosov,
c) podkapa, 400 kosov,
d) šal volnen, 400 kosov.
7. Pogodbena vrednost: 6,882.960 SIT
z vključenim DDV.
8.

ISSN 1318-9182

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,887.720 SIT z vključenim DDV,
6,783.000 SIT z vključenim DDV.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 97 z dne 20. 10. 2000,
Ob-37370.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 0512/3-308/108-00
Ob-46126
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejših ponudnikov (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev za dobavo laserskih merilnikov hitrosti.
3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
27. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na ponovni javni razpis sta prispeli dve veljavni ponudbi, od katerih je bila
na javnem odpiranju ponudb zaradi nepopolnosti izločena ena ponudba. Ker po pregledu ponudb nista ostali popolni ponudbi
vsaj dveh ponudnikov, 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. 94 z dne 13. 10. 2000,
Ob-37093.
Ministrstvo za notranje zadeve

ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov
o izidu razpisa gradbenih del
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih
Št. 407-0136/2000
Ob-46283
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 31. 1. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalcev, katerim je
bila priznana sposobnost:
– Univerza v Ljubljani – Fakulteta za
družbene vede:
· IBE, d.d., Ljubljana, ARHE, d.o.o.,
Ljubljana,
· ELEA, d.o.o., Ljubljana,
· Studio Locus, d.o.o., Ljubljana;
– Univerza v Ljubljani – Fakulteta za farmacijo:
· IBE, d.d., Ljubljana,
· ARHE, d.o.o., Ljubljana,
· ELEA, d.o.o., Ljubljana,
· Studio Locus, d.o.o., Ljubljana,
· Inženiring 4M, d.o.o., Ljubljana;
– Univerza v Ljubljani – Akademija za likovno umetnost, akademija za glasbo, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo:
· IBE, d.d., Ljubljana,
· ARHE, d.o.o., Ljubljana,
· ELEA, d.o.o., Ljubljana,
· Studio Locus, d.o.o., Ljubljana,
· Proplus, d.o.o., Maribor;
– Univerza v Ljubljani – Ekonomska fakulteta:
· IBE, d.d., Ljubljana,
· ARHE, d.o.o., Ljubljana,
· ELEA, d.o.o., Ljubljana,
· Studio Locus, d.o.o., Ljubljana;
– Univerza v Ljubljani – Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo:
· IBE, d.d., Ljubljana,
· ARHE, d.o.o., Ljubljana,
· ELEA, d.o.o., Ljubljana,
· Proplus, d.o.o., Maribor;
– Univerza v Ljubljani – Fakulteta za matematiko in fiziko:
· IBE, d.d., Ljubljana,
· ARHE, d.o.o., Ljubljana,
· ELEA, d.o.o., Ljubljana;
– Univerza v Ljubljani – Fakulteta za računalništvo in informatiko:
· IBE, d.d., Ljubljana,
· ARHE, d.o.o., Ljubljana,
· ELEA, d.o.o., Ljubljana,
· Studio Locus, d.o.o., Ljubljana,
· Proplus, d.o.o., Maribor;
– Univerza v Ljubljani – Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož:
· IBE, d.d., Ljubljana,
· ARHE, d.o.o., Ljubljana,
· ELEA, d.o.o., Ljubljana;
– Univerza v Ljubljani – Visoka šola za
zdravstvo:
· IBE, d.d., Ljubljana,
· ARHE, d.o.o., Ljubljana,
· ELEA, d.o.o., Ljubljana,
· Studio Locus, d.o.o., Ljubljana;
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– Univerza v Mariboru – Fakulteta za
kmetijstvo:
· IBE, d.d., Ljubljana,
· ARHE, d.o.o., Ljubljana,
· ELEA, d.o.o., Ljubljana,
· Proplus, d.o.o., Maribor;
– Univerza v Mariboru – Poslovno ekonomska fakulteta:
· IBE, d.d., Ljubljana,
· ARHE, d.o.o., Ljubljana,
· ELEA, d.o.o., Ljubljana,
· Proplus, d.o.o., Maribor;
– Univerza v Mariboru – Študentski domovi:
· IBE, d.d., Ljubljana,
· ARHE, d.o.o., Ljubljana,
· ELEA, d.o.o., Ljubljana,
· Proplus, d.o.o., Maribor;
– Študentski domovi v Ljubljani:
· IBE, d.d., Ljubljana,
· ARHE, d.o.o., Ljubljana,
· ELEA, d.o.o., Ljubljana,
· Proplus, d.o.o., Maribor,
· Studio Locus, d.o.o., Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del ter kraj
izvedbe: izbira izvajalcev s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za izdelavo
projektne dokumentacije IP, PGD, PZI
in PZR na investicijah na objektih Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in
Študentski domovi v Ljubljani.
7.
8. Število prejetih ponudb:
– Univerza v Ljubljani – Ekonomska fakulteta: 5,
– Univerza v Ljubljani – Fakulteta za farmacijo: 5,
– Univerza v Ljubljani – Akademija za likovno umetnost, akademija za glasbo, Akademija
za gledališče, radio, film in televizijo: 8,
– Univerza v Ljubljani – Ekonomska fakulteta: 6,
– Univerza v Ljubljani – Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: 8,
– Univerza V Ljubljani – Fakulteta za matematiko in fiziko. 4,
– Univerza v Ljubljani – Fakulteta za računalništvo in informatiko: 8,
– Univerza v Ljubljani – Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož: 4,
– Univerza v Ljubljani – Visoka šola za
zdravstvo: 5,
– Univerza v Mariboru – Fakulteta za
kmetijstvo: 5,
– Univerza v Mariboru – Poslovno ekonomska fakulteta: 5,
– Univerza v Mariboru – Študentski domovi: 5,
– Študentski domovi v Ljubljani: 8,
9., 10.
11. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije:
Ob-38301, Uradni list RS, št. 101/2000 z
dne 6. 11. 2000.
12.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 407-0134/2000
Ob-46286
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 31. 1. 2001.
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4. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji,
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno:
– tč. 1. IVD Univerza v Ljubljani: PRO
55, d.o.o., Ljubljana, Ziherlova 2,
– tč. 2. IVD Univerza v Mariboru: Proplus, d.o.o., Maribor, Strma ulica 8.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del ter kraj
izvedbe: opravljanje storitev svetovalnega inženiringa za investicijsko vzdrževalna dela na objektih Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru za obdobje
2001 – 2003.
7. Pogodbena vrednost:
– tč.
1.
Univerza
v
Ljubljani:
6,974.887,50 SIT,
– tč. 2.Univerza v Mariboru: 5,512.500
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
tč. 1. Univerza v Ljubljani: 6,
tč. 2. Univerza v Ljubljani: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
tč. 1. Univerza
v
Ljubljani:
13,668.750,60 SIT in 6,974.887,50 SIT,
tč. 2. Univerza v Mariboru: 8,598.000
SIT in 2,772.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije:
Ob-38281, Uradni list RS, št. 101/2000 z
dne 6. 11. 2000.
14.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 407-0138/2000
Ob-46287
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 2. 2. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno:
– tč. 1. za srednje šole Pomurska, Koroška, Celjska, Kraško-notranjska, Severno-primorska in Obalno-kraška regija, dijaški domovi v Primorski regiji in zavodi za
vzgojo in usposabljanje otrok s posebnimi
potrebami v RS: LIZ inženiring, Vurnikova 2,
Ljubljana
– tč. 2. za srednje šole v Mariborski
regiji: Protech, Ul. Vita Kreigherja 5, Maribor
– tč. 3. za srednje šole v Ljubljanski
regiji in za dijaške domove v Ljubljanski
regiji: IMOS inženiring, Linhartova 13, Ljubljana,
– tč. 4. za srednje šole v Zasavsko-revirski, Posavski in Dolenjski regiji in za dijaške
domove v Dolenjski regiji: Savaprojekt, Ul.
krških žrtev 59, Krško,
– tč. 5. za srednje šole v Gorenjski regiji
in za dijaške domove v Gorenjski regiji: IBE,
Hajdrihova 4, Ljubljana,
– tč. 6. za dijaške domove v Štajerski
regiji: Proplus, Strma ulica 8, Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del ter kraj
izvedbe: opravljanje storitev svetovalnega inženiringa za investicijsko vzdrže-

valna dela na srednjih šolah, dijaških
domovih in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok z posebnimi potrebami za
obdobje 2001 – 2003.
7. Pogodbena vrednost:
– Srednje šole Prekmurska, Koroška in
Celjska regija: 12,700.000 SIT,
– Srednje šole Mariborska regija:
14,100.000 SIT,
– Srednje šole Ljubljanska regija:
6,957.000 SIT,
– Srednje šole Zas.-revirska, Posavska
in Dolenjska regija. 4,680.000 SIT,
– Srednje šole Gorenjska regija:
3,270.000 SIT,
– Srednje šole Primorska regija:
8,820.000 SIT,
– Dijaški domovi Štajerska regija:
4,560.000 SIT,
– Dijaški domovi Ljubljanska regija:
2,104.400 SIT,
– Dijaški domovi Gorenjska regija:
892.800 SIT,
– Dijaški domovi Dolenjska regija:
643.500 SIT,
– Dijaški domovi Primorska regija:
2,566.000 SIT,
– Zavodi za vzgojo in izobr. otrok s posebnimi potrebami: 6,300.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– Srednje šole Prekmurska, Koroška in
Celjska regija: 6,
– Srednje šole Mariborska regija: 7,
– Srednje šole Ljubljanska regija: 5,
– Srednje šole Zas.-revirska, Posavska
in Dolenjska regija: 5,
– Srednje šole Gorenjska regija: 7,
– Srednje šole Primorska regija: 3,
– Dijaški domovi Štajerska regija: 7,
– Dijaški domovi Ljubljanska regija: 6,
– Dijaški domovi Gorenjska regija: 8,
– Dijaški domovi Dolenjska regija: 6,
– Dijaški domovi Primorska regija: 4,
– Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok
s posebnimi potrebami: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– Srednje šole Prekmurska, Koroška in
Celjska regija: 16,500.000 in 6,600.000
SIT,
– Srednje šole Mariborska regija:
15,000.000 in 6,780.000 SIT,
– Srednje šole Ljubljanska regija:
12,960.000 in 6,444.000 SIT,
– Srednje šole Zas.-revirska, Posavska
in Dolenjska regija: 10,080.000 in
4,572.000 SIT,
– Srednje šole Gorenjska regija:
6,300.000 in 3,170.000 SIT,
– Srednje šole Primorska regija:
8,820.000 in 4,368.000 SIT,
– Dijaški domovi Štajerska regija:
5,934.000 in 2,170.200 SIT,
– Dijaški domovi Ljubljanska regija:
3,819.460 in 2,074.500 SIT,
– Dijaški domovi Gorenjska regija:
1,469.000 in 684.800 SIT,
– Dijaški domovi Dolenjska regija:
1,433.000 in 631.900 SIT,
– Dijaški domovi Primorska regija:
2,566.000 in 916.400 SIT,
– Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok
s posebnimi potrebami: 7,150.000 in
3,225.000 SIT.
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Št.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije:
Ob-38280, Uradni list RS, št. 101/2000 z
dne 6. 11. 2000
14.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Ob-45959, se 6. točka razveljavi in se pravilno glasi:
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek dobave bo predvidoma konec maja 2001,
trajanje dobave pa je 12 mesecev od
podpisa pogodbe.
Vlada RS – Urad za
priseljevanje in begunce

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

Ob-46363
V javnem razpisu za ekstra lahko kurilno
olje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 23
z dne 30. 3. 2001, Ob-45972, se 6. točka
razveljavi in se pravilno glasi:
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek dobave bo predvidoma konec maja 2001,
trajanje dobave pa je 12 mesecev od
podpisa pogodbe.
Vlada RS – Urad za
priseljevanje in begunce

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega
razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Št. 351/01-94/98-01
Ob-46413
1. Naročnik: Občina Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Cesta 5. maja 6a,
5270 Ajdovščina, tel. 05/365-91-10, faks
05/365-91-30, e-mail: obcina.ajdovscina@siol.net.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročena v naslednjih 12 mesecih: gradnja 1. faze adaptacije, nadzidave in dozidave šolskih prostorov in novogradnja telovadnice.
4. Kraj dobave: Col.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: maj/junij 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Občina Ajdovščina, Ingrid Šircelj.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2001.
Občina Ajdovščina

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
Popravka
Ob-46358
V javnem razpisu za živila, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 23 z dne 30. 3. 2001,

Razveljavitev
Ob-46345
Javni razpis za oddajo naročila po odprtem postopku za meso in mesne izdelke,
perutnino in perutninske izdelke ter ribe
(skupaj 157.000 kg letno), naročnika
Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2,
Ljubljana, objavljen v Uradnem listu RS, št.
22-23 z dne 30. 3. 2001, Ob-45942 (stran
1423) se razveljavi.
Uredništvo
Ob-43348
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, telefon: 01/543-11-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: meso in
mesni izdelki, perutnina in perutninski izdelki ter ribe (skupaj 157.000 kg letno).
(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 celoten predmet naročila ali po posameznih sklopih.
Sklopi predmeta javnega naročila so:
– 1. sklop: mlada govedina: 76.000 kg,
– 2. sklop: svinjina: 17.000 kg,
– 3. sklop: teletina: 3.000 kg,
– 4. sklop: konjsko meso: 1.500 kg,
– 5. sklop: zajčje meso: 1.500 kg,
– 6. sklop: mesni izdelki: 20.000 kg,
– 7. sklop: perutnina: 25.000 kg,
– 8. sklop: perutninski izdelki: 5.000 kg,
– 9. sklop: ribe: 8.000 kg.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 2, Ljubljana (navedba lokacij
dostave bo navedena v razpisni dokumentaciji).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek dobave avgust 2001, trajanje dobave eno leto.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstropje/soba št. 40 (tajništvo), vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
je na voljo do 7. 5. 2001.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
50103-603-51820, sklic na številko 00
45-08-7599.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. maj 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000
Ljubljana/1. nadstropje, soba št. 13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. maj 2001 od 11. uri, v predavalnici IV/1
nadstropje glavne stavbe Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška 7, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1%
ponudbene vrednosti. Bančna garancija mora veljati do 6. septembra 2001.
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): /
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: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41. in 42. členu ZJN-1
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 5. september 2001, predvideni datum odločitve konec meseca junija.
15. Merila za ocenitev ponudb: pri mesu je merilo cena in izdelan sistem sledljivosti porekla živali in mesa po uredbi EC
820/97, pri mesnih izdelkih in perutninskih
izdelkih pa sta merili za ocenitev ponudb
dve: 1. ponudbena cena in 2. kvaliteta –
senzorična ocena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 3. 2001.
Klinični center Ljubljana
Št. 40310/00020/2001
Ob-46134
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) Vrsta in količina blaga: izdelava,
dobava in montaža zunanjih igral za Vrtec Jadvige Golež, Betnavska 100, Maribor, Vrtec Jožice Flander, Fochova 51,
Maribor, Vrtec Pobrežje, Cesta XIV. divizije 14/a, Maribor, Vrtec Otona Župančiča, enota Mehurčki, Ul. Arnolda Tovornika 12, Maribor in Vrtec Tezno, enota
Pedenjped, Ul. heroja Nandeta 3, Maribor (ocenjena vrednost 10,090.000 SIT
brez DDV).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
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en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja je možna po sklopih.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 6. 2001
do 21. 6. 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 Polona Erker, tel.
02/22-01-316.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo ponudb (razen ob sobotah, nedeljah in
praznikih).
(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 – zunanja igrala za vrtce”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 5. 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:
8. 5. 2001 ob 12.30, kletna sejna soba Mestne občine Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (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: 11. 6. 2001, 11. 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: 28. 3. 2001.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Oddelek za družbene dejavnosti
Št. 0-2/01
Ob-46135
1. Naročnik: Rudnik Senovo v zapiranju,
d.o.o., Senovo.
2. Naslov naročnika: Titova 106, 8281 Senovo, tel. 07/49-73-146, faks 07/49-73-151,
e-mail: milan.sribar@rudnik-senovo.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava kurilnega olja – ekstra lahko
EL, količina ca. 180.000 litrov.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., Titova 106, Senovo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 5. 2001
do 31. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo v komerciali
naročnika, Šribar Milan.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo razpisno dokumentacijo do roka
za oddajo ponudbe, vsak delovni dan med
7. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (v znesku je
vključen 19% DDV) na žiro račun naročnika
št. 51600-601-24464.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 4. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Senovo v zapiranju,
d.o.o., Titova 106, 8281 Senovo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 4. 2001 ob 11. uri, v sejni sobi Rudnika
Senovo v zapiranju, d.o.o., Titova 106, Senovo.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila je minimalno 60 dni od dobave in izdaje
računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 30
dni od javnega odpiranja ponudb. Naročnik
bo sprejel svojo odločitev najkasneje v roku
15 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 30 točk,
– rok dobave do 20 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 17 z dne
9. 3. 2001, Ob-44637.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 3. 2001.
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.
Ob-46136
1. Naročnik: Osnovna šola Brežice.
2. Naslov naročnika: Levstikova 18, tel.
07/466-02-00, 466-02-04.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
prehrambenih izdelkov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. meso,
2. mesni izdelki,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. kruh, pekovski in slaščičarski izdelki,
5. sadje in zelenjava,
6. ribe,
7. jajca,
8. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Brežice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 5. do
31. 12. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo OŠ
Brežice, pri Vladislavi Špilek.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti do 25. 4. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu 10.000 SIT na račun naročnika, št.
51620-603-31338.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 4. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: OŠ Brežice, Levstikova 18,
8250 Brežice, v zaprti kuverti, označeni z
napisom: “Ne odpiraj – Ponudba za sukcesivno dobavo prehrambenih artiklov”, navedena številka objave javnega razpisa ter navedba sklopa oziroma več sklopov; naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 4. 2001 ob 13. uri, v jedilnici OŠ
Brežice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna
trasirana menica v višini 10% ponudbene
vrednosti sklopa.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
30-dnevni plačilni rok od dneva prejema fakture.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o poslovnem sodelovanju.
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: splošni, obvezni pogoji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od roka za predložitev ponudb; 15. 5. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 3. 2001.
Osnovna šola Brežice
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Ob-46137
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, tel. 05/669-61-00, faks
05/652-71-85.
3. (a) Vrsta in količina blaga: hematološki analizator.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantnih ponudb ni.
6. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave: izpolnitev pogodbe v roku 3 mesecev po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c.
31, 6280 Ankaran, Vodopivec Alenka, tel.
05/669-62-18, faks 05/652-71-85.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (DDV je vključen)
na žiro račun Ortopedske bolnišnice Valdoltra, št. 51400-603-30666, pri APP Koper,
z navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 5. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, upravna stavba, pisarna JN, Alenka Vodopivec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 2001 ob 11. uri, v sejni sobi nad lekarno, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti, garancija za dobro izvedbo
posla v višini 5% pogodbene vrednosti, garancija za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene 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): 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 razpisni dokumentaciji.
14. 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 ponudbe 15. 5. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
aparata, cena preiskave, kakovost, reference, cena vzdrževanja, plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: po faksu ali pisno na naslov pod št.
7.(a).
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 3. 2001.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 40206-1/2001-JN
Ob-46155
1. Naročnik: Občina Dobrovnik – Dobronak Kozseg.
2. Naslov naročnika: Dobrovnik 297,
9223 Dobrovnik, tel. 02/579-90-70, faks
02/579-90-72.
3. (a) Vrsta in količina blaga: novo tovorno vozilo (prilagojeno za poznejšo nadgradnjo) z naslednjimi karakteristikami:
medosna razdalja do 3105, dovoljena skupna masa 8.000 kg, pogon 4x2, menjalnik 6 stopenjski, gume-terenski profil, barva – gasilsko rdeča, kabina – podaljšana
(3+4), hidravnlično dvigovanje in spuščanje do 60 stopinj transformator 24V-12V.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Občina Dobrovnik – Režijski obrat.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
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: Občina Dobrovnik – Dobronak Kozseg, Dobrovnik
297, 9223 Dobrovnik – Režijski obrat, kontaktna oseba: Boštjan Slepec.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 13. uro, razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT – virmansko nakazilo, ŽR 51920-630-76225, Občina Dobrovnik.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 5. 2001 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Dobrovnik, Dobrovnik
297, 9223 Dobrovnik – Režijski obrat.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 5. 2001 ob 11. uri – Občinska uprava.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od 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): /
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: 10. 5. 2001.
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: 29. 3. 2001.
Občina Dobrovnik
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Št. 013/01
Ob-46162
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. (a) Vrsta in količina blaga: prenova
in oprema poslovnih prostorov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklop A: prenova poslovnih prostorov;
sklop B: oprema poslovnih prostorov.
Ponudnik se lahko prijavi samo za en
sklop ali za oba sklopa.
4. Kraj dobave: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave:
sklop A: začetek sredi meseca junija,
končanje del v 30 dneh po začetku del;
sklop B: dobava in montaža pisarniške
pohištvene opreme sredi meseca julija.
7. (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 9.250 SIT (z DDV), znesek je potrebno nakazati na ŽR št. 50103-601-16504,
s pripisom “JR – Prenova in oprema poslovnih prostorov”. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o plačilu in potrdilo o davčnem zavezancu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do vključno 9. 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.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 10. 5. 2001 ob 11. uri,
v sejni sobi naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica za vsak sklop posebej.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
sklop A: po opravljeni prenovi in podpisu zapisnika o končnem prevzemu, naročnik nudi 45 dnevni najkrajši plačilni rok;
sklop B: po opravljeni montaži pohištvene opreme in podpisu zapisnika o končnem
prevzemu, naročnik nudi 45 dnevni najkrajši plačilni rok.
12. 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.
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 23. 6. 2001, predvideni datum odločitve
o sprejemu je 24. 5. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
sklop A: ponudbena vrednost do 65
točk, reference do 20 točk, plačilni pogoji
do 10 točk, certificiran sistem kakovosti;
sklop B: ponudbena vrednost do 55
točk, enakovrednost opreme do 25 točk, reference do 10 točk, plačilni pogoji do 5 točk,
certificiran sistem kakovosti 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2001.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Ob-46183
1. Naročnik: OŠ Ivana Kavčiča Izlake.
2. Naslov naročnika: Izlake 4, 1411 Izlake,
tel.
03/56-74-261,
faks
03/56-79-180, e-mail: os.izlake@siol.net.
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:
– mleko in mlečni izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– ribe in konzervirane ribe,
– jajca,
– olja in izdelki,
– sveža zelenjava in sadje,
– zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
– sadni sokovi in sirupi,
– žita, mlevski izdelki in testenine,
– zamrznjeni izdelki iz testa,
– kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki,
– ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: matična šola na Izlakah
in podružnična šola Mlinše.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne
bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek dobave avgust 2001, trajanje dve leti.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo prejmete v tajništvu šole vsak delovnik od 8. do 12. ure. Dodatne informacije: Olga Cestnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 7. 5. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT (19% DDV je vključen v ceno), znesek ponudniki nakažejo na žiro račun št. 52720-603-41084.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 5. 2001 do
9. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: OŠ Ivana Kavčiča Izlake, Izlake
4, 1411 Izlake.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 5. 2001 ob 10. uri, v prostorih OŠ Ivana
Kavčiča Izlake.
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: 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, plačilni roki. Podrobneje so merila
ovrednotena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2001.
Osnovna šola Ivana Kavčiča Izlake
Ob-46189
1. Naročnik: Vzgojnovarstvena organizacija Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Novo mesto, Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto, tel.
07/371-83-14, faks 07/371-83-27.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po sklopih, v količini, navedeni v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: po
posameznih sklopih:
I. sklop: mleko in mlečni izdelki,
II. sklop: meso in mesni izdelki,
III. sklop: perutnina in izdelki iz perutnine,
IV. sklop: ribe in ribji izdelki,
V. sklop: jajca,
VI. sklop: zamrznjena zelenjava,
VII. sklop: kruh in pekovski izdelki,
VIII. sklop: peciva,
IX. sklop: jušne zakuhe in testenine,
X. sklop: domače sadje,
XI. sklop: uvoženo sadje,
XII. sklop: suho sadje,
XIII. sklop: zelenjava,
XIV. sklop: sadni sirupi in sokovi,
XV. sklop: splošno prehrambeno blago,
XVI. sklop: čaji,
XVII. sklop: konzervirana živila,
XVIII. sklop: osnovna živila,
XIX. sklop: olja in margarine,
XX. sklop: zamrznjeni izdelki.

Ponudnik lahko konkurira za enega ali
več sklopov ali za vse sklope. V posameznem sklopu mora ponudnik zagotavljati vse
artikle in celotno letno količino.
4. Kraj dobave: Vzgojnovarstvena organizacija Novo mesto, Ragovska ulica 18,
Novo mesto, na treh lokacijah v kraju Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 6.
2001, predvideni zaključek dobave: 31. 5.
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu naročnika pri Ireni Mirtič,
dodatne informacije pa pri Jelki Makše, na
tel. 07/30-24-296.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
10. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu v višini 5.950 SIT (v katerem je že
vključen 19% DDV) na žiro račun naročnika, št. 52100-603-30421 – za razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika v 40 dneh od datuma odposlanja
zahteve za objavo v Uradnem listu RS, do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe v zapečatenih kuvertah z oznako “Ponudba – Ne odpiraj” in številko Uradnega lista RS ter navedbo predmeta naročila, je potrebno poslati na naslov:
VVO Novo mesto, Ragovska ulica 18, 8000
Novo mesto.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 5. 2001 ob
12. uri, na naslovu: VVO Novo mesto, Ragovska ulica 18, Novo mesto.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: brezpogojna bančna garancija, plačljiva na prvi
poziv, veljavna do 30. 6. 2001, v višini 5%
od seštevka razpisne vrednosti ponujenih
sklopov, skladno z določili Zakona o izvrševanju proračuna.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila računa je najmanj 30 dni od datuma izstavitve računa, 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): ni zahtevana.
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: zahteve so razvidne iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2001, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 15. 5. 2001.
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15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, za katero
se upošteva kakovost in cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik mora v ponudbi izrecno
jamčiti stalno kvaliteto blaga in fiksne cene
artiklov za ves čas dobavljanja po pogodbi.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2001.
Vzgojnovarstvena organizacija
Novo mesto
Št. 106/2000
Ob-46192
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija .
2. Naslov naročnika: Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, Krekov trg 10, 1000
Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
pohištva, pisarniške opreme, računalniške opreme, opreme skladišč, ..., za poslovno servisni objekt JP VO-KA.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– sklop A - pohištvo (stoli, mize, omare,
dopolnilna pisarniška oprema, ostala vgrajena in mobilna oprema, posamična oprema),
– sklop B - omrežna računalniška
oprema,
– sklop C - arhiv (kovinske omare na
vodilih).
Ponudniki se lahko prijavljajo tudi le na
posamezne sklope, pri čemer se bo naročnik odločal kateri sklop bo oddal kateremu
ponudniku v skladu z merili za izbiro izvajalca za posamezen sklop.
4. Kraj dobave: Poslovno servisni objekt
Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, Vodovodna ulica, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: IV. kvartal
2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija d.o.o., Krekov trg
10, Ljubljana, II. nadstropje, pri Francu Vizjaku ali Andreji Martinčič, tel. 01/47-29-385
ali 01/47-29-473 – prosimo za predhodno
najavo po telefonu.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na žiro račun
št. 50100-601-11581, ali na naši blagajni na
Krekovem trgu 10 (od 8. do 13. ure) – ponudnik mora ob dvigu razpisne dokumentacije pustiti svoj naslov, tel., faks, priimek in
ime kontaktne osebe.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 5. 2001, do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija d.o.o., Krekov trg 10 (vložišče).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 2001, ob 8. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo po dobavi opreme v ponujenem roku
plačila.
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: skladno s ponudbo
(najmanj 120 dni od oddaje), okvirni datum
izbire – 11. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 100 z dne
27. 10. 2000.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2001.
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija
Ob-46217
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-26-642; 03/56-52-134.
3. (a) Vrsta in količina blaga: visokotlačna črpalka 2 kosa.
(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: Hrastnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 60 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
11. 5. 2001.
(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: 14. 5. 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:
14. 5. 2001 ob 10. uri, na RTH Trbovlje, oddelek za investicije.
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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: 14. 7. 2001; 25. 5.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – do 50 točk,
– rok dobave – do 20 točk,
– rok plačila – do 20 točk,
– fiksnost cene – do 5 točk,
– zagotavljanje rezervnih delov – do 5
točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2001.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.
Ob-46229
1. Naročnik: Obalni dom upokojencev
Koper.
2. Naslov naročnika: Koper, Krožna
cesta 5, tel. 05/665-96-00, faks
05/628-51-02.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava sadja, zelenjave – zmrznjena,
splošnega prehrambenega blaga, rib.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop: sadje, zelenjava – zmrznjena,
2. sklop: splošno prehrambeno blago,
3. sklop: ribe.
Ponudnik lahko odda ponudbo za celotno naročilo ali samo za posamezni sklop,
vendar mora ponuditi vse artikle v sklopu.
4. Kraj dobave: Obalni dom upokojencev
Koper, Krožna cesta 5.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po podpisu pogodbe za leto 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Obalni dom
upokojencev Koper, tajništvo, Božidara Jurjavčič.
(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 na žiro račun
št. 51400-603-31434.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 5. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Obalni dom upokojencev Koper, Krožna cesta 5, Koper. Ponudbo z vso
potrebno dokumentacijo je potrebno predlo-
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žiti 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:
7. 5. 2001 ob 10. uri, v mali jedilnici Obalnega doma upokojencev Koper.
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): ne.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2001. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 9. 5. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna vrednost ponudbe za posamezni
sklop.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: razpis je ponovljen.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2001.
Obalni dom upokojencev Koper
Ob-46230
1. Naročnik: Obalni dom upokojencev
Koper.
2. Naslov naročnika: Koper, Krožna cesta 5, tel. 05/665-96-00, faks
05/628-51-02.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava čistil, čistil za nego, materiala za vzdrževanje, pisarniškega materiala, medicinskega materiala, blago in delovne obleke.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop: čistila,
2. sklop: čistila za nego,
3. sklop: pralni prašek,
4. sklop: material za vzdrževanje,
5. sklop: pisarniški material,
6. sklop: medicinski material,
7. sklop: blago, delovna obleka, obutev.
Ponudnik lahko odda ponudbo za celotno naročilo ali samo za posamezni sklop,
vendar mora ponuditi vse artikle v sklopu.
4. Kraj dobave: Obalni dom upokojencev
Koper, Krožna cesta 5.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po podpisu pogodbe za leto 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Obalni dom
upokojencev Koper, tajništvo, Božidara Jurjavčič.
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(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 na žiro račun
št. 51400-603-31434.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 5. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Obalni dom upokojencev Koper, Krožna cesta 5, Koper. 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:
8. 5. 2001 ob 10. uri, v mali jedilnici Obalnega doma upokojencev Koper.
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): ne.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2001. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 10. 5. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna vrednost ponudbe za posamezni
sklop.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: razpis je ponovljen.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2001.
Obalni dom upokojencev Koper
Št. 7/01-3
Ob-46231
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice.
2. Naslov naročnika: Černelčeva 15,
8250 Brežice, tel. 07/466-81-00, faks
07/466-81-10.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava pisarniškega materiala in papirne konfekcije za dobo 12 mesecev.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je oddaja po naslednjih sklopih:
– skupina A: pisarniški material,
– podskupina 1: obrazci po naročilu,
ocenjena vrednost 1,900.000 SIT,
– podskupina 2: ostali pisarniški material, ocenjena vrednost 3,200.000 SIT,
– skupina B: papirna konfekcija, ocenjena vrednost 2,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: fco bolnišnica Brežice –
nabavna služba.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobave po
naročilu v obdobju od 1. 6. 2001 do 1. 6.
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolnišnica Brežice, tajništvo, Černelčeva 15, 8250 Brežice, pri Mileni Gramc,
dodatne informacije o naročilu dobite pri
vodji javnih naročil bolnišnice, Mariji
Krušlin, dipl. ek.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan, od ponedeljka do petka, od 8. do 14. ure, tel.
07/466-81-06, faks 07/466-81-10, po
enodnevni predhodni najavi po faksu ali telefonu. Dokumentacija je na voljo po predhodnem dokazilu o plačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo 10.000
SIT na ŽR naročnika, št. 51620-603-31177,
s pripisom za JN pisarniški material.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: najpozneje 15. 5. 2001
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Brežice, tajništvo, Černelčeva 15, 8250 Brežice, s pripisom “Ne odpiraj, JN pisarniški
material”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 5. 2001 ob 11. uri, v sejni sobi bolnišnice Brežice – uprava.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skladu z Navodilom o vrstah finančnih zavarovanj, Ur. l. RS, št. 43 z dne 24. 5. 2000,
stran 5820 in 5821.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so določeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev skupne ponudbe ni predvidena.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: so določeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 50 dni po odpiranju ponudb, predvidoma do 1. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: razvidna
v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost naročila 7 mio SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 3. 2001.
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice
Št. 3/1
Ob-46233
1. Naročnik: Slovenska filharmonija.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Kongresni trg 10; tel. 24 10 800, faks 24 10 900.
3. (a) Vrsta in količina blaga: Izdelava,
dobava in montaža opreme obnovljene
stavbe Slovenske filharmonije.
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(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
a) dvoranski stoli,
b) praktikabli,
c) oprema garderob za obiskovalce,
d) oprema garderob za nastopajoče,
e) recepcijski, garderobni in gostinski
pulti, police ipd.,
f) oprema arhivov,
g) pisarniška in druga serijska oprema,
h) drobna in sanitarna oprema,
i) steklarski izdelki in ogledala,
j) scenski reflektorji,
k) video nadzor, kontrola pristopa, tehnično varovanje.
4. Kraj dobave: Ljubljana, Kongresni trg
10.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe, razen variante, ki je navedena v razpisni dokumentaciji, so možne
kot samostojne ponudbe.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek dobave in montaže je 1. 8. 2001, zaključek
pa najkasneje 7. 9. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenska filharmonija, Jelka Ladiha, tel. 24 10 806.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno prevzeti na Slovenski
filharmoniji (začasni naslov: Trg francoske
revolucije 6, I. nadstropje, prostori Društva
slovenskih skladateljev) vsak delovni dan od
9. 4. do 27. 4. 2001 med 9. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 40.000 SIT na račun
Slovenske
filharmonije
št.
50100-603-40690.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je treba predložiti osebno v Slovenski filharmoniji najkasneje do 9. 5. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10 (začasni naslov: Trg francoske
revolucije 6, I. nadstropje, prostori Društva
slovenskih skladateljev).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 9. 5. 2001 ob
12.30 v začasnih prostorih Slovenske filharmonije.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti
bančno garancijo v višini 10 % vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
v roku najmanj 60 dni od 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): skupina ponudnikov, ki nastopajo v okviru ene
ponudbe mora predložiti pogodbo o skupnem nastopu in izvedbi posla.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 60 dni od dneva odpiranja
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: izbrana
bo ekonomsko najugodnejša ponudba ali
kombinacija ponudb. Ostala merila so: 1.
Kakovost; 2. Tehnične karakteristike; 3. Cena; 4. Rok izvedbe; 5. Garancijski rok; 6.
Reference; 7. Plačilni roki.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2001.
Slovenska filharmonija
Ob-46276
1. Naročnik: Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči, Most na Soči
18a, 5216 Most na Soči, telefon 05/388 70
01, fax 05/388 70 1.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil, v skupni orientacijski vrednosti 18,070.000 SIT .
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. skupina: meso, mesni izdelki in ribe,
2. skupina: mleko in mlečni izdelki,
3. skupina: kruh in pekovski izdelki,
4. skupina: slaščičarski izdelki,
5. skupina: sadje in zelenjava,
6. skupina: konzervirani izdelki,
7. skupina: zamrznjeni izdelki,
8. skupina: testenine,
9. skupina: sokovi,
10. skupina: ostalo prehrambeno blago.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo za
celotno javno naročilo ali za posamezne skupine živil.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Dušana
Muniha Most na Soči, Most na Soči 18a,
5216 Most na Soči, glede na potrebe naročnika pa tudi: Podružnična šola Šentviška Gora, Šentviška Gora 31, 5282 Slap ob Idrijci,
Podružnična šola Podmelec, Kneža 1, 5216
Most na Soči, Podružnična šola Dolenja Trebuša, Dolenja Trebuša 68, 5282 Slap ob Idrijci, Podružnična šola Kanalski Lom, Kanalski
Lom 17a, 5216 Most na Soči.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. septembra
2001 do 31. decembra 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na naslovu: Osnovna šola Dušana Muniha Most
na Soči, Mosta na Soči 18a, 5216 Most na
Soči, telefon 05/388 70 01, faks 05/388
70 01, tajništvo šole, Mrak Darja. Dodatne
informacije o javnem razpisu ponudniki lahko zahtevajo na naslovu: ALTUS consulting
d.o.o. Ljubljana, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, faks. 01/421 90 45 ali elektronska pošta: altus.con@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
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mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od pondeljka do petka, med 10. in
13. uro, do vključno 9. maja 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. 009-2001,
po modelu 00, ALTUS consulting d.o.o.
Ljubljana, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo vse
ponudbe, ki bodo predložene oziroma prispele najkasneje do 9. maja 2001, do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Dušana Muniha
Most na Soči, Most na Soči 18a, 5216 Most
na Soči, v tajništvo šole.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo 10. maja 2001,
ob 13. uri, na naslovu Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči 18a, 5216 Most na
Soči.
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. julija 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 21. maj 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo ocenil ponudbe na podlagi naslednjih meril: cena 60 točk, strokovna priporočila (reference) 20 točk, odzivni čas za interventna naročila 20 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. april 2001.
Osnovna šola Dušana Muniha
Most na Soči
Št. 1
Ob-46280
1. Naročnik: Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled.
2. Naslov naročnika: Seliška c. 3, 4260
Bled, telefon 04/574 39 35, telefax 04/574
14 20.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 210.000 l
kurilnega olja.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: dobavitelj lahko ponudi blago samo v celoti.
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4. Kraj dobave: Osnovna šola prof. dr.
Josipa Plemlja Bled, Seliška c. 3, 4260
Bled.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9. 2001
do 31. 8. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo
Osnovne šole prof. dr. J. Plemlja Bled, telefon 04/574 39 35.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure osebno ob predložitvi pooblastila in dokazila o vplačilu stroškov na žiro
račun šole, lahko pa zahtevajo s predložitvijo dokazila o vplačilu stroškov dokumentacije, da se jim dokumentacija pošlje po pošti,
po elektronski pošti ali na disketi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
šole št. 51540-603-31385.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 14. 5. 2001
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled, Seliška c. 3, 4260 Bled.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 5. 2001 ob 8. uri na Osnovni šoli prof.
dr. J. Plemlja Bled, Seliška c. 3, 4260 Bled.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna
menica v vrednosti 10% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30
dnevni rok plačila.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni predvidena.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahteve opredeljuje razpisna dokumentacija.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 7. 2001, odločitev
bo sprejeta predvidoma do 22. 5. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: .
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 4. 2001.
Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled
Št. 8001-103/01
Ob-46282
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana, tel. št. 01/30 77 200, št.
faksa: 01/23 12 182 .
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava pisarniškega materiala, ki je razdeljen v tri
sklope:
– sklop 1: pisarniški material razno,
– sklop 2: fotokopirni papir A4 in A3 80 g,
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– sklop 3: papir, ovojnice z dodatnim tiskom.
Specifikacija materiala in količine so razvidne iz razpisne dokumentacije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki se lahko potegujejo za
dobavo pisarniškega materiala ločeno po
sklopih.
4. Kraj dobave: sedeži območnih enot in
izpostav naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
rok začetka veljavnosti pogodbe je 28. 6.
2001, pogodba bo sklenjena za obdobje
enega leta, z možnostjo podaljšanja za eno
leto.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Marta Goričan,
soba 110.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko zahteva pisno po pošti
ali osebno vsak delovni dan od 11. do
13. ure. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne
dokumentacije, mora predložiti: dokazilo o
plačilu stroškov razpisne dokumentacije in
zahtevo oziroma pooblastilo za dvig razpisne
dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, številka faksa, navedba ali je davčni zavezanec ali ne oziroma navedba davčne številke).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije v višini 2.000 SIT je potrebno nakazati na ŽR naročnika, št. 50101-603-47826
ali vplačati na blagajni na sedežu naročnika
v sobi 211, vsak delovni dan od 11. do
13. ure.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 5. 2001 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana (vložišče, soba 51).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 5. 2001 ob 12. uri na naslovu Miklošičeva 24, v sobi št. 008, klet.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok najmanj 30 dni od datuma prejema računa za opravljeno dobavo.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1) da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma dovoljenje za
opravljanje dejavnosti samostojnega podjetnika,

2) da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
3) da ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki
je predmet javnega naročila,
4) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve in poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
5) da predloži:
– ponudnik pravna oseba: potrjen obrazec BON 1 in BON 2 ali BON 3 in bilanco
stanja ter bilanco uspeha za preteklo leto,
– ponudnik samostojni podjetnik: davčno
napoved in bilanco stanja ter bilanco uspeha za preteklo leto,
6) da predloži seznam opravljenih dobav
potrjen s strani pogodbenega partnerja kot
je to določeno v razpisni dokumentaciji,
7) da ni dal zavajajoče podatke,
8) da predloži izjavo, da bo zagotavljal zahtevane količine za vse razpisane vrste pisarniškega materiala v okviru posameznega
sklopa, za katerega odda ponudbo,
9) da nudi najmanj 30-dnevni plačilni rok,
10) da predloži izjavo, da bo zagotavljal
dostavo fco območna enota oziroma izpostava naročnika, razloženo v poslovne prostore naročnika,
11) da nudi dobavni rok, ki ni daljši od
10 dni,
12) da predloži izjavo, da bo na zahtevo
naročnika poslal vse zahtevane vzorce pisarniškega materiala,
13) da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v primerih kot je to določeno v razpisni dokumentaciji,
14) da predloži izjavo banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo prevzetih obveznosti v primerih kot je to določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna najmanj do 7. 8. 2001, naročnik bo
odločitev o sprejemu ponudbe sprejel predvidoma do 1. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbe v okviru posameznega sklopa se ocenjujejo po naslednjih merilih:
– cena: 0-80 točk (vrednoti se končna
skupna vrednost ponudbe ponujenega sklopa pisarniškega materiala),
– plačilni pogoji:0-10 točk (vrednoti se
dolžina ponujenega plačilnega roka),
– dobavni rok: 0-10 točk (vrednoti se dolžina ponujenega dobavnega roka). Za posamezni sklop bo izbran ponudnik, ki bo
zbral največje število točk, ob predpogoju,
da ves ponujeni pisarniški material znotraj
sklopa ustreza vsem zahtevam naročnika navedenih v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2001.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 1
Ob-46285
1. Naročnik: Osnovna šola Ivana Dolenca Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 1,
4220 Škofja Loka.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambni artikli za potrebe šolske kuhinje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: dobavitelji lahko ponudijo vse artikle ali samo
posamezno skupino, in sicer:
– kruh in pekovske izdelke,
– meso in mesne izdelke,
– mleko in mlečne izdelke,
– sadje in zelenjavo,
– zmrznjene in konzervirane ribe,
– jajca,
– mlevske izdelke in testenine,
– sirupe in sadne sokove,
– ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Ivana Dolenca Škofja Loka, Šolska ulica 1, 4220
Škofja Loka.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9. 2001
do 31. 8. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo
Osnovne šole Ivana Dolenca Škofja Loka, telefon 04/506 00 00.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure osebno ob predložitvi pooblastila in dokazila o vplačilu stroškov na žiro račun šole, lahko pa ponudniki zahtevajo s
predložitvijo dokazila o vplačilu stroškov dokumentacije, da se jim dokumentacija pošlje
po pošti, po elektronski pošti ali na disketi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT na žiro račun
šole št. 51510-603-30624.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 15. 5. 2001 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Ivana Dolenca
Škofja Loka, Šolska ulica 1, 4220 Škofja
Loka.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 5. 2001 ob 8. uri na Osnovni šoli Ivana
Dolenca Škofja Loka, Šolska ulica 1, 4220
Škofja Loka.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna
menica v vrednosti 10% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30
oziroma 45 dnevni rok plačila.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
predvidena.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahteve opredeljuje razpisna dokumentacija.

14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj do 30. 6.
2001, odločitev bo sprejeta predvidoma do
23. 5. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena:
do 50 točk, celovitost ponudbe: 20 točk,
boljši plačilni pogoji – plačilo nad 30 dni: 10
točk, dodatne ugodnosti: 10 točk in reference: 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 4. 2001.
Osnovna šola Ivana Dolenca
Škofja Loka
Ob-46312
1. Naročnik: Osnovna šola Simona Jenka Kranj.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Simona Jenka Kranj, Ulica XXXI. divizije 7 A,
4000, Kranj, telefon 04/202-71-20, faks
04/202-63-80.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil, v skupni orientacijski vrednosti 58,035.000 SIT .
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: 1. skupina: meso in mesni izdelki, 2. skupina: ribe,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki, 4. skupina: kruh, pekovski izdelki in slaščice, 5. skupina: žito in mlevski izdelki, 6. skupina: sadje, zelenjava in stročnice, 7. skupina: konzervirani izdelki, 8. skupina: zmrznjena živila, 9. skupina: sadni sokovi in sirupi, 10. skupina olja in izdelki, 11. skupina: jajca, 12. skupina: ostalo prehrambeno blago. Ponudniki
lahko predložijo ponudbo za celotno javno naročilo ali za posamezne skupine živil.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Simona
Jenka Kranj, Ulica XXXI. divizje 7 A, 4000
Kranj, glede na potrebe naročnika pa tudi:
Podružnična šola Center, Komenskega ulica 2, 4000 Kranj, Podružnična šola Primskovo, Zadružna ulica 11, 4000 Kranj, Podružnična šola Goriče, 4204 Golnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. julij 2001
do 31. decembra 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na naslovu: Osnovna šola Simona Jenka Kranj,
Ulica XXXI. divizije 7 A, 4000 Kranj, telefon
04/202-71-20, faks 04/202-63-80, tajništvo šole, Darja Ahačič. Dodatne informacije
o javnem razpisu ponudniki lahko zahtevajo
na naslovu: ALTUS consulting d.o.o. Ljubljana, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, faks
01/421-90-45 ali elektronka pošta: altus.con@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od pondeljka do petka, med 10. in 13.
uro, do vključno 14. maja 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
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cije je 10.000 SIT (DDV je vštet v ceno). Potrdilo o vplačilu na žiro račun
50100-601-287741, sklic na št. 007-2001,
po modelu 00, ALTUS consulting d.o.o.
Ljubljana, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 14. maja 2001, do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Simona Jenka
Kranj, Ulica XXXI. divizije 7 A, 4000 Kranj,
v tajništvo šole.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. maja 2001,
ob 13. uri, na naslovu Osnovna šola Simona Jenka Kranj, Ulica XXXI. divizije 7 A,
4000 Kranj.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki, ki predložijo ponudbe, katerih vrednost je višja od zneska, ki je določen v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, morajo pondubi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, plačljivo
na prvi poziv v višini 10% ponudbene vrednosti. Bančno garancijo je potrebno predložiti le v primeru, da je ponudbena vrednost v kumulativi višja od 25 MIO SIT. Bančna garancija mora biti veljavna do 1. julija
2001.
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. julija 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 25. maj 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo ocenil ponudbe na podlagi naslednjih meril: cena 60 točk, strokovna priporočila (reference) 20 točk, odzivni čas za interventna naročila 20 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. april 2001.
Osnovna šola Simona Jenka Kranj
Št. 11/2001
Ob-46313
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ul. 2
2110 Maribor, telefaks 02/25-22-241;
02/22-00-151.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: NN kabli
do 1 kV.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno
javno naročilo in zaključene sklope na katere ponudnik konkurira.
(c) Ocenjena vrednost javnega naročila: 114,195.000 SIT.
Ocenjena vrednost zaključenih sklopov javnega naročila:
sklop A): 5,400.000 SIT;
sklop B): 6,955.000 SIT;
sklop C): 63,300.000 SIT;
sklop D): 38,540.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče in na objekte naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 15. 6. 2001; predvideni datum zaključka dobav: 15. 6. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor-vložišče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/ I.nadst.), na dan
objave v Uradnem listu RS in nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro.Dodatne informacije o naročilu pa se dobi na naslovu
naročnika pri: Andreju Kosmačinu, univ.
dipl. inž. el. in Milanu Nežmahu, univ. dipl.
org., tel.02/22-00-151 in 02/22-00-127
na dan objave in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati, na dan te objave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 7. 5. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 51800-601-22802.
(DDV je upoštevan v ceni).
8 (a) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 8. 5.
2001 do 10. ure v Splošno kadrovski sektor–vložišče, pri Marjani Gredin (soba št.
114/ I. nadst.).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, Splošno kadrovski sektor – vložišče (prevzemnik Marjana Gredin soba št. 114/ I.nadst.). Na kuverti s ponudbo mora biti v levem spodnjem
kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba
– Javni razpis”. Navedena mora biti: številka
objave javnega razpisa v Ur. l. RS, št. Ur. l.
RS in predmet javnega naročila. Na hrbtni
strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Kuverta in ponudba morata biti zapečateni.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 8. 5.
2001 ob 12. uri pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor v sejni sobi II.nadstropje.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponudnik mora predložiti garancijo banke za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti javnega razpisa, na katerega ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih drugih: rok plačila: 60 dni, od datuma izstavitve
računa.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih drugih:
ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev,
gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in ima ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav blaga, ki je predmet
javnega razpisa.
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: vsi zahtevani pogoji z
dokumenti za ugotavljnje usposobljenosti
ponudnika, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umaknejo ponudbe, jih dopolnijo ali zamenjajo
do poteka roka za oddajo ponudbe;
– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;
– predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 1. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena;
– plačilni pogoj;
– certifikat skupine standardov SIST EN
ISO 9000 ali podobno.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri: Andreju Kosmačinu, univ. dipl. inž. el. in Milanu Nežmahu,
univ. dipl. org., telef.:02/ 22-00-151 in 02/
22-00-127.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je : Ur. l. RS, št. 97, z
dne: 20. 10. 2000, Ob-37516.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2001.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
Št.10/2001
Ob-46314
1.Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
2.Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul.2 2110 Maribor,
telefaks 02/25-22-241; 02/22-00-151.
3. (a) Vrsta in količina blaga: SKS vodniki in instalacijski vodniki do 1 kV.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno
javno naročilo in zaključene sklope na katere ponudnik konkurira.
(c) Ocenjena vrednost javnega naročila: 93,841.900 SIT.

(č) Ocenjena vrednost zaključenih sklopov javnega naročila:
sklop A): 11,850.000 SIT;
sklop B): 72,400.000 SIT;
sklop C): 9,591.900 SIT;
4. Kraj dobave: v skladišče in na objekte naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 15. 6. 2001; predvideni datum zaključka dobav: 15. 6. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor-vložišče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/ I.nadst.), na dan
objave v Ur. l. RS in nato vsak delovni dan
med 10. in 12, uro. Dodatne informacije o
naročilu pa se dobi na naslovu naročnika
pri: Andreju Kosmačinu, univ. dipl. inž. el. in
Milanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel.
02/22-00-151 in 02/ 22-00-127 na dan
objave in nato vsak delovni dan med 10. in
12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati, na dan te objave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 7. 5. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 51800-601-22802.
(DDV je upoštevan v ceni).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri naročniku vsak delovni
dan med 10. in 12. uro, najkasneje do 8. 5.
2001 do 8. ure v Splošno kadrovski sektor–vložišče, pri Marjani Gredin (soba št.
114/ I.nadst.).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, Splošno kadrovski sektor – vložišče (prevzemnik Marjana Gredin soba št. 114/ I.nadst.). Na kuverti s ponudbo mora biti v levem spodnjem
kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba
– Javni razpis”. Navedena mora biti: številka
objave javnega razpisa v Ur. l. RS; št. Ur. l.
RS in predmet javnega naročila. Na hrbtni
strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Kuverta in ponudba morata biti zapečateni.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 8. 5.
2001 ob 9. uri pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor v sejni sobi II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponudnik mora predložiti garancijo banke za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti javnega razpisa, na katerega ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih drugih: rok plačila: 60 dni, od datuma izstavitve računa.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev, gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav blaga, ki je predmet javnega razpisa.
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: vsi zahtevani pogoji z
dokumenti za ugotavljanje usposobljenosti
ponudnika, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:
– ponudniki lahko umaknejo ponudbe,
jih dopolnijo ali zamenjajo do poteka roka
za oddajo ponudbe;
– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;
– predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 1. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena;
– plačilni pogoj;
– certifikat skupine standardov SIST EN
ISO 9000 ali podobno.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri: Andreju Kosmačinu, univ. dipl. inž. el. in Milanu Nežmahu,
univ. dipl. org., tel. 02/22-00-151 in
02/22-00-127.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je : Ur. l. RS, št. 97, z
dne 20. 10. 2000, Ob- 37517.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2001.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
Št. 10/2001
Ob-46315
1.Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2.Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul.2 2110 Maribor,
telefaks 02/25-22-241; 02/22-00-151.
3. (a) Vrsta in količina blaga: VN kabli
10, 20 kV in VN univerzalni kabel 20 kV.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo upošteval ponudbe za celotno javno
naročilo in zaključene sklope na katere ponudnik konkurira.
(c) Ocenjena vrednost javnega naročila: 109,410.000 SIT.
(č) Ocenjena vrednost zaključenih sklopov javnega naročila:
sklop A): 33,100.000 SIT;
sklop B): 49,500.000 SIT;
sklop C): 15,150.000 SIT;
sklop D): 11,660.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče in na objekte naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 15. 6. 2001; predvideni datum zaključka dobav: 15. 6.
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor-vložišče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/ I.nadst.), na dan
objave v Uradnem listu RS in nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro. Dodatne informacije o naročilu pa se dobi na naslovu
naročnika pri: Andreju Kosmačinu, univ.
dipl. inž. el. in Milanu Nežmahu, univ. dipl.
org., tel.02/22-00-151 in 02/ 22-00-127
na dan objave in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati, na dan te objave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 8. 5. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 51800-601-22802.
(DDV je upoštevan v ceni).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 9. 5.
2001 do 8. ure v Splošno kadrovski sektor–vložišče, pri Marjani Gredin (soba št.
114/ I. nadst.).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, Splošno kadrovski sektor – vložišče (prevzemnik Marjana Gredin soba št. 114/ I.nadst.). Na kuverti s ponudbo mora biti v levem spodnjem
kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba
– Javni razpis”. Navedena mora biti: številka
objave javnega razpisa v Ur. l. RS, št. Ur. l.
RS in predmet javnega naročila. Na hrbtni
strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Kuverta in ponudba morata biti zapečateni.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 9. 5.
2001 ob 9. uri pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor v sejni sobi II.nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponudnik mora predložiti garancijo banke za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti javnega razpisa, na katerega ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih drugih: rok plačila: 60 dni, od datuma izstavitve
računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev, gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in ima
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ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav blaga, ki je predmet javnega razpisa.
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: vsi zahtevani pogoji z
dokumenti za ugotavljanje usposobljenosti
ponudnika, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umaknejo ponudbe, jih dopolnijo ali zamenjajo
do poteka roka za oddajo ponudbe;
– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;
– predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 1. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena;
– plačilni pogoj;
– certifikat skupine standardov SIST EN
ISO 9000 ali podobno.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi na naslovu naročnika pri: Andreju Kosmačinu, univ. dipl. inž. el. in Milanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel.02/22-00-151
in 02/22-00-127.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je : Ur. l. RS, št. 97, z
dne 20. 10. 2000, Ob-37509.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2001.
Elektro Maribor
Javno podjtje za distribucijo
električne energije, d.d.
Št. 12/2001
Ob-46316
1.Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul.2 2110 Maribor,
telefaks 02/25-22-241; 02/22-00-151.
3. (a) Vrsta in količina blaga: kabelski
pribor in plastične cevi.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno
javno naročilo in zaključene sklope na katere ponudnik konkurira.
(c) Ocenjena vrednost javnega naročila: 74,522.645 SIT.
(č) Ocenjena vrednost zaključenih sklopov javnega naročila:
sklop A): 7,098.645 SIT;
sklop B): 9,191.000 SIT
sklop C): 8,938.000 SIT;
sklop D): 6,360.000 SIT;
sklop E): 29,685.000 SIT;
sklop F): 6,000.000 SIT;
sklop G): 7,250.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče in na objekte naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 15. 6. 2001; predvideni datum zaključka dobav: 15. 6. 2002.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor-vložišče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/ I.nadst.), na dan
objave v Ur. l. RS in nato vsak delovni dan
med 10. in 12. uro. Dodatne informacije o
naročilu pa se dobi na naslovu naročnika
pri: Andreju Kosmačinu, univ. dipl. inž. el.
in Milanu Nežmahu, univ. dipl. org.,
tel.02/22-00-151 in 02/22-00-127 na
dan objave in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati, na dan te objave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 8. 5. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 51800-601-22802.
(DDV je upoštevan v ceni).
8 (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 9. 5.
2001 do 10. ure v Splošno kadrovski sektor–vložišče, pri Marjani Gredin (soba št.
114/ I.nadst.).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri
naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, Splošno kadrovski sektor – vložišče (prevzemnik Marjana Gredin soba št. 114/ I.nadst.). Na kuverti
s ponudbo mora biti v levem spodnjem kotu
vidna oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba – Javni
razpis”. Navedena mora biti: številka objave
javnega razpisa v Ur.l RS; št. Ur. l. RS in
predmet javnega naročila. Na hrbtni strani
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Kuverta in ponudba morata biti zapečateni.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 9. 5.
2001 ob 12. uri pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor v sejni sobi II.nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponudnik mora predložiti garancijo banke za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti javnega razpisa, na katerega ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih drugih: rok plačila: 60 dni, od datuma izstavitve računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev, gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav blaga, ki je predmet javnega razpisa.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
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o javnih naročilih: vsi zahtevani pogoji z
dokumenti za ugotavljanje usposobljenosti
ponudnika, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umaknejo ponudbe, jih dopolnijo ali zamenjajo
do poteka roka za oddajo ponudbe;
– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;
– predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 1. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena;
– plačilni pogoj;
– certifikat skupine standardov SIST EN
ISO 9000 ali podobno.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri: Andreju Kosmačinu, univ. dipl. inž. el. in Milanu Nežmahu,
univ. dipl. org., tel.02/22-00-151 in 02/
22-00-127.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je : Ur. l. RS, št. 97, z
dne: 20. 10. 2000, Ob- 37507.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2001.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
Št. 16
Ob-46319
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
(a) Vrsta in količina blaga: 520 pismonoških torb.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: centralno skladišče Maribor in Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: v 30 dneh
od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Sektor za finančne zadeve.
(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 – mopedi, št. računa
51800-601-180.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 5. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 5. 2001 ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
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 predložil izjavo, da je torba narejena po
vzorcu, 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: 15. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena po posamezni opremi, razen za elektronske tehtnice kjer je merilo 50% cena in
50% rezultati testiranja. .
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 4
Ob-46321
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
(a) Vrsta in količina blaga: 10 elektronskih tehtnic – varianta A, 1 elektronska tehtnica – varianta B, 21 UV
svetilk (identifikatoji denarja), 1 stroj
za vezanje (svežnjev, malih paketov
ipd), 40 faksimilnih naprav, 14 fotokopirnih strojev – varianta A, 1 fotokopirni stroj – varianta B, 1 fotokopirni stroj
– varianta C, 47 strojev za štetje bankovcev, 4 namiznih žigosnih strojev in
205 računskih strojev.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: da
ponudba je lahko oddana za posamezen
predmet razpisa, več predmetov razpisa ali
za celoten razpis.
4. Kraj dobave: po dispoziciji naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave:
– 10 elektronskih tehtnic – varianta A,
– 1 elektronske tehtnice – varianta B,
– 1 stroja za vezanje (svežnjev, malih paketov ipd),
– 4 namiznih žigosnih strojev,
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dobava v 30 dneh od podpisa pogodbe,
in
– 21 UV svetilk (identifikatoji denarja),
– 40 faksimilnih naprav,
– 14 fotokopirnih strojev – varianta A,
– 1 fotokopirni stroj – varianta B,
– 1 fotokopirni stroj – varianta C,
– 47 strojev za štetje bankovcev,
– 205 računskih strojev.
Sukcesivna dobava po posameznih naročilnicah do 31. 12. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Sektor za finančne zadeve.
(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 – mopedi, št. računa
51800-601-180.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 5. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 5. 2001 ob 11. 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 predložil izjavo, da oprema izpolnjujejo tehnične karakteristike, ki jih zahteva naročnik, 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: 15. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena za po posamezni opremi, razen za
elektronske tehtnice kjer je merilo 50% cena in 50% rezultati testiranja.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /

17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 1/2001
Ob-46357
1. Naročnik: Srednja šola Veno Pilon
Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Srednja šola Veno
Pilon Ajdovščina, Cesta 5. maja št. 12,
5270 Ajdovščina.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeni izdelki in kurilno olje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopo ali za vse skupaj:
predvidena je oddaja naročila po posameznih skupinah izdelkov.
4. Kraj dobave: Ajdovščina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobav: od 1. 6. 2001
do 31. 5. 2003.
7. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva dokumentacija: Srednja šola
Veno Pilon Ajdovščina, Cesta 5. maja št.
12, 5270 Ajdovščina, tajništvo šole.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT plus 950 SIT
DDV, pri blagajni zavoda ali na ŽR št.:
52010-603-30603, sklic na številko: 5555.
8. Datum, ura in naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: 7. maj 2001
do 10.30, na naslov: Srednja šola Veno
Pilon Ajdovščina, Cesta 5. maja št. 12,
5270 Ajdovščina.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. maja 2001 ob 11. uri, na naslovu naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2001, predvideni datum odločitve: do 15. 5. 2001.
15. Merila za ocenjevanje ponudb: so
navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: samo pisno ali po faksu
05/36-63-212; telefon je isti.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2001.
Srednja šola Veno Pilon
Ajdovščina
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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
Obvestilo ponudnikom
Ob-46232
Naročnik Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, obvešča vse ponudnike, da je objavil
oddajo naročila blaga po odprtem postopku
(ZJN-12.B) – prenova in oprema poslovnih
prostorov, Ob-46162.
Naročilo se bo oddalo po sklopih in en
sklop zajema gradbena dela, to je prenovo
poslovnih prostorov. V ta sklop so zajeta
gradbena dela: rušenje obstoječih pregradnih sten, zidarska dela, gradbeno montažna dela, tlakarska dela, elektroinstalacijska dela.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Razveljavitev
Ob-46353
Javni razpis za izbiro izvajalca po odprtem postopku za graditev PSO Loče, objavljen v Uradnem listu RS, št. 9 z dne 9. 2.
2001, Ob-43343, se razveljavi. Naročnik
prične ponoven postopek javnega razpisa.
Stanovanjski sklad
občine Slovenske Konjice
Ob-46352
1. Naročnik: Stanovanjski sklad občine
Slovenske Konjice.
2. Naslov naročnika: Stanovanjski sklad
občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210
Slovenske Konjice, tel. 03/759-27-16, faks
03/759-27-17.
3. (a) Opis in obseg gradnje: graditev
Poslovno stanovanjskega objekta Loče,
Loče pri Poljčanah, graditev obsega izvedbo vseh del do pridobitve uporabnega dovoljenja, ocenjena vrednost naročila
je 90,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Loče pri Poljčanah.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: izdelava variantnih ponudb je možna.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del 1. 6.
2001, čas izvedbe devet mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Stanovanjski sklad občine Slovenske Konjice, Stari
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trg 29, 3210 Slovenske Konjice, tel.
03/759-27-16, faks 03/759-27-17, kontaktna oseba je Ema Kladnik za dvig razpisne dokumentacije in Tomaž Rihtaršič za
ostale informacije.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
predložitev ponudbe, vsak delovni dan od 8.
do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je
možno dvigniti proti plačilu 60.000 SIT (v ceno je vključen 19% DDV), na žiro račun
50720-652-26656, Stanovanjski sklad občine Slovenske Konjice, pri APP Slovenske
Konjice. Ponudniki, ki so sodelovali na razveljavljenem razpisu (Ob-43343) lahko dvignejo razpisno dokumentacijo brez plačila ob
pogoju, da se s pisno izjavo odpovejo prilogi razpisne dokumentacije pod III. in IV. točko (dovoljenja, soglasja, geotehnično poročilo, izris iz ZN, komplet tehničnih del projektne dokumentacije). Ta del razpisne dokumentacije je identičen kot na predhodnem
razpisu. Ti ponudniki bodo prejeli samo razpisno dokumentacijo in obrazce in vzorce
obrazcev in izjav.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: najkasneje do 8. 5.
2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Stanovanjski sklad občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 5. 2001 ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Slovenske Konjice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe vnovčljiva na prvi pisni poziv v višini 2,000.000 SIT,
z veljavnostjo 60 dni od datuma odpiranja
ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo vršila po mesečnih situacijah, podrobneje 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): 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: podani v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 8. 7. 2001, odločitev o
sprejemu ponudbe bo sprejeta predvidoma
do 23. 5. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena in
druge finančne ugodnosti 90%, splošni garancijski rok 7%, rok izvedbe 3%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo morebitne druge informacije o naročilu posredoval vsem ponudnikom le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred pretekom roka za
oddajo ponudbe na naslov, naveden v
2. točki tega naročila.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 3. 2001.
Stanovanjski sklad
občine Slovenske Konjice
Št. 110-1/01
Ob-46290
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: AC Klanec – Ankaran; objekti – podvoz 3-11,
podvoz 3-12, nadvoz 4-8 in viadukt Smelavc 6-3.
(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: vključena je
izdelava projektno-tehnične dokumentacije
faze PGD; PZI PID za izvedboi objektov.
4. Kraj izvedbe: AC Klanec–Ankaran.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je za podvoza in nadvoz 6 mesecev, za
viadukt Smelavc 12 mesecev od uvedbe
izvajalca v delo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 103/I,
kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl.
inž. grad., tel. 01/47-88-331, faks
01/47-88-332.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 6. 4. 2001 do
18. 5. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške 150.000 SIT
za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 – Družba za državne
ceste, d.o.o., Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 18. 5. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 18. 5.
2001 ob 10. uri, na naslovu Ministrstvo za
promet iz zveze, Langusova 4, Ljubljana,
velika dvorana v prvem nadstropju.
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 35,000.000 SIT in veljavnostjo 172
dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo se financira iz lastnih sredstev Družbe
za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS,
d.d. in kredita EIB. 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 142
dni oziroma do 7. 10. 2001. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 27. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: Merilo
za izbiro najugodnješega ponunika je: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 16-17 z dne
9. 3. 2001.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
30. 3. 2001.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS, d.d.
Št. 110-1/01
Ob-46298
1. Employer: Motorway Company in the
Republic of Slovenia – DARS, d.d.
2. Employer address: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje. Branch Office Ljubljana, Dunajska 7.
3. Type and scope of required construction works: Motorway Klanec – Ankaran,
Construction of structures:
– underpass 3-11,
– underpass 3-12,
– overpass 4-8,
– Smelavc viaduct 5-3.
(b) If it is projected that parts of the works
or a group of works from the order be
awarded individually, the scope of the groups of works and the possibility of tendering for one group, several groups or
everything together: The work shall be
awarded together a whole.
(c) Information about the purpose of civil works, if the preparation of designs is
included: The drawing-up of technical project documentation for the Building Application Project (PGD), Implementation Project Design (PZI) and As-built Design (PID)
phases for the construction of structures is
included.
4. Location of the performance of Works:
Klanec – Ankaran.
5. Acceptability or non-acceptability of
versions: versions are acceptable in accordance with the tender specifications.
6. Data on the planned beginning and
completion of the works or the duration of
the works: The final completion period for
the construction of underpasses and overpass is 6 month from the Introduction of the
Contractor into the work and for the construction of Smelavc viaduct 6-3 is 12 month
from the Introduction of the Contractor into
the work.
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7.(a) Complete address of the service
from which the tender documentation may
be requested: Bidders may obtain the tender documentation at this address: Družba
za državne ceste d.o.o. (DDC), Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, room no. 103/I; the contact person is Oto Rubinič, BSc Eng., tel.
(01) 47 88 331, fax (01) 47 88 332.
(b) The date from which tender documentation can be requested The tender documentation will be available from 6th April
2001 to 18th May 2001.
(c) The amount and manner of payment
for the tender documentation: The bidders
can obtain the tender documentation at the
address below, after paying the non-refundable amount of SIT 150.000,00 (including
VAT), or the equivalent amount in any convertible currency. The payments must be
made through a bank transfer to the bank
giro account no.: 50106-601-291863 for
payment in SIT, and to the bank giro account no.: 51774/7 for payment in a foreign
currency, at Nova Ljubljanska Banka d.d.,
Ljubljana, on behalf of the Public Roads
Company (Družba za državne ceste, d.o.o.)
with the note “for tender documentation”.
8. (a) Final date and hour for submitting
the bid: Only those bids handed in by 9
a.m. on 18th May 2001 at the latest will be
accepted.
(b) Complete address at which the bids
must be handed in: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; Vložišče
(mail room), room 105/I.
9. Date, hour and location of opening
the bids: Public opening of the bids will
take place on 18th May 2001 at 10 a.m. at
this address: Ministrstvo za promet in zveze
(Ministry of Transport and Communications),
Langusova 4, Ljubljana, meeting room on
the 1st floor.
10. The amount, type and validity of acceptable bid bonds, if required in this procedure: Each Bidder shall, together with
the Bid, submit a bank Bid Security in the
amount of SIT 35,000,000.00 and of
validity period of 172 days from the opening of the bids.
11. The main conditions concerning the
financing and payment, and/or quoting of
relevant provisions from other documents
concerning payments: The order shall be
financed from the funds of the Motorway
Company in the Republic of Slovenia, DARS
d.d. and the loan awarded by the European
Investment Bank (EIB).
The method of payment is specified in
the contract as a mandatory component of
tender documentation.
12. Legal form of connection of Bidders
in the group within one Bid, after it has
been selected as the most favourable (Public Procurement ACT, Article 47): In accordance with the tender specifications.
13. Conditions that must be met by the
Bidder to establish financial, business and
technical, business and technical competence, apart from the general provisions of
Articles 41 and 43 of the Public Procurement Act: In accordance with the tender
specifications.
14. Date until which the Bid must be
valid, and the projected decision date on
acceptance thereof: The Bid validity is 142

days or up to 7th of October 2001. The
decision date of acceptance is 27th of June
2001.
15. Criteria of Bid evaluation: The lowest
price.
16.
17. Date and number of the publication
of a previous Public Tender, if available.
The intention of issuing a public tender was
issued on 9th March 2001 Ur. list RS no.
16-17/2001.
18. Date of submitting the request for
publication: 30st March 2001.
Motorway Company
in the Republic of Slovenia
Ob-46092
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana, tel. 01/306-17-19, faks
01/306-17-48.
3. (a) Opis in obseg gradnje: konzole
za kable v kolektorju komunalnih naprav
(Vilharjeva cesta).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: razpisana dela se oddajajo v
celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik lahko ponudi variantni predlog.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 15. junija
2001 do 15. julija 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana, Erdelja Breda, tel.
01/306-17-19.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 8.
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki jo zainteresirani ponudniki plačajo na žiro račun št.
50100-630-810108, sklic 00-021-0000.
8. (a) Datum in ura, ko je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 5. 2001 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne
službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana, IV.
nadstropje, soba št. 404.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 2001 ob 8.15, v prostorih Mestne
občine Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek
za gospodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana – mala sejna soba v kleti.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik je dolžan predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja ali plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
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deno v pogodbi, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejel predvidoma v 15 dneh po javnem
odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 80 točk,
– garancija – 20 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 3. 2001.
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
OGJSP
Ob-46093
1. Naročnik: Občina Šenčur.
2. Naslov naročnika: Kranjska cesta 11,
4208 Šenčur, faks 04/251-91-11.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
ceste in izgradnja kanalizacije.
I. Obnova ceste Šenčur–Srednja vas v
dolžini 895 metrov.
Dela obsegajo:
– preddela,
– zemeljska dela,
– voziščne konstrukcije,
– odvodnjavanje meteornih vod,
– prometna oprema,
– javna razsvetljava,
– komunalna oprema (predstavitev vodovoda na delu trase, zavarovanje telefonskega kabla in prestavitev nizko napetostnega
kabla).
II. Nadaljevanje izgradnje fekalnega kanala v območju predvidene obnove ceste
J 27 – J 46.
Dela obsegajo:
– izkopi in zasipi kanalov v zemljini 3. kategorije z nakladanjem in odvozom,
– dobava in polaganje plastičnih cevi,
DN 160, 400 m,
– dobava in polaganje plastičnih cevi,
DN 200, 52 m,
– dobava in polaganje plastičnih cevi,
DN 300, 819 m,
– revizijski jaški PE fi 80, 20 kom,
– kompletna izdelava priključkov na kanal k, 42 kom.
III. Izgradnja fekalnega kanala Ozare
vzporedno s fekalnim kanalom v območju
obnovljene ceste.
Dela obsegajo:
– izkopi in zasipi kanalov v zemljini 3. kategorije z nakladanjem in odvozom,
– dobava in polaganje plastičnih cevi,
DN 160, 45 m,
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– dobava in polaganje plastičnih cevi,
DN 200, 640 m,
– kompletna izdelava priključkov na kanal, 14 kom.
(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: Šenčur – Srednja vas.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
predvidoma 20. 6. 2001, dokončanje del
20. 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 11, 4208 Šenčur,
kontaktna oseba je Frantar Janez, tel.
04/251-91-06.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 11. 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 – obnova ceste in izgradnja
kanalizacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 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:
16. 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 garancija 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: 80%
plačila na podlagi začasnih mesečnih situacij. Rok plačila najmanj 60 dni od potrditve
situacije, 20% po opravljeni primopredaji
del. Rok plačila je najmanj 60 dni od opravljenega primopredajnega zapisnika.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): sklenitev gradbene pogodbe za celoto 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: ponudnik mora razpolagati s tehnično opremo in kadri, s katerimi
bo zagotovil obnovo ceste in izgradnjo kanalizacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: 30 dni od odpiranja ponudb, v roku 15 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za ocenitev ponudb so v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega. Ponudniki nimajo pravice do odškodnine iz tega naslova.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 3. 2001.
Občina Šenčur
Št. 344
Ob-46104
1. Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, tel.
05/714-13-61, telefaks 05/714-12-84.
2. Naslov naročnika: Občina Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, tel. 05/714-13-61, telefaks
05/714-12-84.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvajanje
vzdrževalnih del na gozdnih cestah v Občini Ilirska Bistrica v letu 2001.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:
I. izvajanje vzdrževalnih del na območju
OE Postojna – Občina Ilirska Bistrica,
II. izvajanje vzdrževalnih del na območju
OE Sežana – Občina Ilirska Bistrica,
III. izvajanje vzdrževalnih del na celotnem
območju Občine Ilirska Bistrica.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Ilirska
Bistrica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive. Dela se
izvajajo po programu del Zavoda za gozdove Slovenije.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del 1. 6.
2001, dokončanje del 20. 12. 2001.
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, telefaks 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 11. 4. 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 – vzdrževanje gozdnih
cest v letu 2001.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
7. 5. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ilirska Bistrica, Bazovi-

ška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica; tajništvo urada župana, soba II/3.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 5. 2001 ob
10. uri na naslovu: Občina Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica;
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: stroški naročila bremenijo občinski proračun v
okviru sredstev za vzdrževanje gozdnih cest
(zbrana sredstva iz pristojbin za vzdrževanje
gozdnih cest, proračunskih sredstev Republike Slovenije).
Naročnik je dolžan poravnati izvajalcu
stroške rednega vzdrževanja v roku 30 dni
od uradnega dneva prejema računa in priložene potrjene situacije s strani pristojne OE
Zavoda za gozdove Slovenije.
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 8. 8. 2001. Datum odločitve o sprejemu ponudbe je 21. 5. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnejšega ponudnika je: najnižja ponudbena cena, reference in strokvona usposobljenost za obseg in področje razpisanih del.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 3. 2001.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 04/1
Ob-46110
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: sanacija
vodovoda in kanalizacije na Gorici v Velenju.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Velenje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 7. 6. 2001 do
15. 9. 2001.
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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, kontaktna oseba je Nataša Ribizel Šket, 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
d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje,
prejemnik: Nataša Ribizel Šket.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 5. 2001 ob 13. uri 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 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: 27. 3. 2001.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Št. 138/2-8/2001
Ob-46116
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.
3. (a) Opis in obseg gradnje: dokončanje rekonstrukcije in dozidave paviljona
B: rekonstrukcija operacijskega bloka v
etaži B-4.
(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: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantnih ponudb ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 7. 2001,
15. 10. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, Alenka Vodopivec, tel. 05/66-96-218,
faks 05/65-27-185.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 67.830 SIT (DDV je vključen) na žiro račun Ortopedske bolnišnice
Valdoltra št. 51400-603-30666 pri APP Koper, z navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 5. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, upravna stavba, pisarna JN, Alenka Vodopivec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 5. 2001 ob 11. uri, v sejni sobi nad lekarno, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnsot ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti, garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, garancija za odpravo napak
v garancijskem roku v višini 5% pogodbene
vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 80%
po začasnih sitaucijah, 20% v roku 30 dni
od primopredajnega zapisnika.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): 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 razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: /
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok zaključka del (krajši od razpisanega), kakovost ponujene opreme, garancijska doba,
reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Jožef Vrčon, Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran,
tel. 05/66-96-134, faks 05/65-27-185.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 3. 2001.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Ob-46117
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Log, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Dobja vas 187,
2390 Ravne na Koroškem.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
nizkotlačnega plinovodnega omrežja na
Prevaljah in v Mežici z ocenjeno vrednostjo
del 100,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: predvidena je oddaja del v dveh
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sklopih, in sicer za omrežje Prevalj in omrežje Mežica.
Ponudniki morajo izdelati ponudbo za vsa
razpisana dela, sicer se ponudba zavrne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Prevalje, Mežica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: dela se bodo izvajala od 1. 6. do 30. 9. 2001 in od 1. 4.
do 31. 7. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Javno komunalno
podjetje Log, d.o.o., kadrovsko pravna služba, Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem, Alojzija Osvald, tel. 02/82-23-963.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo od 9. 4. do
13. 4. 2001 med 8. in 10. uro. Ponudniki
morajo pred dvigom razpisne dokumentacije predati naročniku dokazilo o vplačilu zneska za kritje stroškov izdelave razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo je potrebno plačati 20.000 SIT na blagajni podjetja ali virmansko na ŽR podjetja št.
51830-601-19889.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudba mora prispeti
na podjetje ne glede na način dostave do
10. 5. 2001 do 9.15.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje Log
d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem. Zapečatene kuverte s ponudbo morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za javno naročilo plin Prevalje in Mežica” v levem spodnjem vogalu in
“komisija za javna naročila” v spodnjem desnem vogalu ovojnice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 5. 2001 ob
9.30 na naslovu: Javno komunalno podjetje Log d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne
na Koroškem v sejni sobi.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora k ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, brezpogojno in
plačljivo na prvi poziv v višini 2% od ocenjene vrednosti javnega razpisa. Bančna garancija mora biti veljavna najmanj 60 dni od odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila ne sme biti kraji od 60 dni od dneva prejema situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila skladno z drugim odstavkom 47. člena Zakona o javnih naročilih, če nastopi skupina ponudnikov v
okviru ene ponudbe.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnikom bo prizna-
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na sposobnost, kolikor izpolnjujejo splošne
zakonske pogoje za izvedbo javnega naročila in imajo izkušnje ter tehnične sposobnosti za izvedbo tovrstnih del določenih v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 10. 7. 2001. Predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 25. 5. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenjevanje ponudb je ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne informcije o javnem naročilu na Javno komunalnem podjetju Log d.o.o., Dobja vas 17,
2390 Ravne na Koroškem, kontaktne oseba Bojan Medved, univ. dipl. inž. gradb., neposredno ali po tel. 02/82-23-074 ali
041/629-079.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 3. 2001.
Javno komunalno podjetje Log, d.o.o.
Št. 407-003/2001-540
Ob-46121
1. Naročnik: Mestna občina Velenje,
Urad za negospodarske javne službe.
2. Naslov naročnika: Titov trg 1, p. p.
97, 3320 Velenje, tel. 03/896-16-48, faks
03/896-16-56.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zamenjava oken na Osnovni šoli Gustava Šiliha v
Velenju.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Velenje, Vodnikova 3.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
možna izdelava variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 7. 2001
do 15. 8. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mestna občina Velenje, glavna pisarna, Titov trg 1, tel. 03/896-16-61, dodatne informacije: Cvetka Ažman, Urad za
negospodarske
javne
službe,
tel.
03/896-16-77, ravnatelj šole Alojz Toplak,
tel. 03/586-17-78.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 20. 4. 2001,
vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 11. 5. 2001 do 11.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Velenje, glavna
pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje, zapečatene kuverte morajo biti označene v skladu
z navodili v razpisni dokumentaciji.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 2001 ob 12. uri, Mestna občina Velenje, I. nadstr., soba št. 17.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 90 dni od dneva
prejema potrjene situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. člena Zakona
o javnih naročilih: zahtevana dokazila po
razpisni dokumentaciji mora ponudnik priložiti ponudbi.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne do 31. 12. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 25. 5.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: po razpisnih pogojih.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: po razpisnih pogojih.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2001.
Mestna občina Velenje
Št. 41405/00035/2001 0400 01 Ob-46129
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) Opis in obseg gradnje:
– obnova telovadnice II. faza pri
Osnovni šoli Maksa Durjave, Ruška c. 15,
Maribor – gradbena, obrtniška in instalacijska dela (ocenjena vrednost 14,5 mio
SIT),
– sanacija vlažnih zidov starega objekta Osnovne šole Ludvika Pliberška,
Lackova 4, Maribor – gradbena dela
(ocenjena vrednost 10 mio SIT).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: predvidena oddaja za vsako šolo posebej.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Maribor.
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.
(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 raz-

pis – OŠ Maksa Durjave in OŠ Ludvika Pliberška”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 5. 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:
9. 5. 2001, ob 12.30, kletna sejna soba Mestne občine Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 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, 25. 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: 28. 3. 2001.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Št. 031-01-001/01
Ob-46130
1. Naročnik: Občina Lovrenc na Pohorju,
Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju.
2. Naslov naročnika: Spodnji trg 8,
2344 Lovrenc na Pohorju, tel.
02/675-16-01, faks 02/676-06-21.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preureditev podstrešja OŠ Lovrenc na Pohorju –
Faza II – obnova strehe.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja gradnje je predvidena kot celota.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izvedba projektov ni predvidena.
4. Kraj izvedbe: Lovrenc na Pohorju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek–junij
2001, dokončanje avgust 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije:
– Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji
trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, Jodl Ana,
tel. 02/675-16-01 (za razpisno dokumentacijo),
– SGD Strdin, Spodnji trg 53, 2344 Lovrenc na Pohorju, Strdin Teja, tel.
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02/675-07-11 ali 031/302-790 (za dodatne informacije).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave ter do
25. 4. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine na ŽR št.
51800-630-26063 s sklicem na št. 103-01,
v višini 10.000 SIT (DDV je vključen), z namenom nakazila “Pristojbina za javni razpis
OŠ Lovrenc”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 5. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Lovrenc na Pohorju,
Občinska uprava, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, v tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 2001, ob 8. uri, Občina Lovrenc na
Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 5% od
razpisane vrednost javnega naročila. Trajanje
garancije je do izteka veljavnosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opredeljeno v razpisnih pogojih.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev podpisanega pravnega akta o skupnem nastopu z navedbo pooblaščenega ponudnika.
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: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
a) ponudbena cena – največ 70 točk,
b) reference s priporočili – največ 20
točk,
c) plačilni pogoji – največ 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila odposlana
29. 3. 2001.
Občina Lovrenc na Pohorju
Št. 103
Ob-46133
1. Naročnik: Občina Zagorje ob Savi.
2. Naslov naročnika: Cesta 9. avgusta 5,
1410 Zagorje ob Savi, tel. 03/56-55-706,
faks 03/56-64-011.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
AB mostu čez potok Medija.
(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: Javna cesta Svea-Petrol v Zagorju ob Savi.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del maj
2001, dokončanje del junij 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarske javne
službe, C. 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob
Savi, kontaktna oseba Andrej Drnovšek, tel.
03/56-55-706, 03/56-55-703.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave tega razpisa, od 7. do 12. ure vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudnik poravnajo pred dvigom dokumentacije na ŽR št.
52720-630-10077 – proračun Občine Zagorje ob Savi. V ceni ni vštet 19% DDV.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do dne 9. 5. 2001 do
12. ure ne glede na vrsto prenosa.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z oznako ponudnika in z napisom:
Ne odpiraj – ponudba most Svea.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 10. 5. 2001
ob 11. uri v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi. Predstavniki ponudnikov morajo predložiti pisno
pooblastilo za zastopanje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000
SIT z veljavnostjo 60 dni od datuma odpiranja ponudb in ostale garancije, navedene v
razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik, 50% najmanj
v roku 90 dni od potrditve situacij, 50 % do
dne 30. 12. 2001.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): ni predvideno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: 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: ponudba mora veljati
do dne 30. 6. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 31. 5. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: v razpisni dokumentaciji bodo natančneje opredeljena. Izhodišča za izbor najugodnejšega ponudnika pa bodo:
– ponujena cena in plačilni pogoji,
– najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo pojasnila razpisne dokumentacije v najkrajšem možnem času posredoval ponudnikom le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
potekom roka za predložitev ponudb.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: četrtek, dne 29. 3. 2001.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 351-03-01/01-1/1
Ob-46154
1. Naročnik: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, tel.
02/548-17-65, faks 02/538-15-02.
2. Naslov naročnika: Občina Moravske
Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, telefon: 02/548-17-65, faks
02/538-15-02.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
križišča v Moravskih Toplicah.
(b) Če je predvidena oddajo 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: Moravske Toplice, Občina Moravske Toplice.
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 Moravske Toplice, Kranjčeva
3, 9226 Moravske Toplice, kontaktna oseba je mag. Milan Šadl, tel. 02/548-17-65,
faks 02/538-15-02, elektronski naslov: obcina.moravsketoplice@moj.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 9. aprila 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške 8.000 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z nakazilom na žiro račun št.
51900-630-76064, namen nakazila: za
razpisno dokumentacijo – ureditev križišča
v Moravskih Toplicah.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
11. maja 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, tajništvo
– soba 3 (1. nadstopje).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. maja 2001
ob 10. uri, na naslovu: Občina Moravske
Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice – sejna soba (2. nadstopje).
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 500.000 SIT in veljavnostjo 120 dni
od odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila o predpisih: način
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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 14. avgusta 2001. Datum odločitve o sprejemu ponudbe je 22. maj 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: 29. marec 2001.
Občina Moravske Toplice

deljeno v razpisni dokumentaciji po merilih,
ki veljajo za proračunske porabnike.
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 2. točko 47. člena ZJN.
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 razpisnih pogojih.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 9. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
50%, reference 40%, rok 10% (detajlneje so
merila opredeljena v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2001.
IN-TACT, d.o.o.,
Zagorje ob Savi

Ob-46159
1. Naročnik: Župnijski urad Zagorje.
2. Naslov naročnika: Cankarjev trg 3,
1410 Zagorje ob Savi.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
fasade na objektu Cerkve Sv. Petra in Pavla v Zagorju ob Savi.
(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: ne.
4. Kraj izvedbe: Zagorje ob Savi, Cerkev
Sv. Petra in Pavla.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: dokončanja izvedbe: od 15. 5. 2001 do 15. 2. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: IN-TACT,
d.o.o., C. 20. julija 2c, 1410 Zagorje ob
Savi, kontaktna oseba Ludvik Fain, univ.
dipl. inž. arh., tel. 03/56-64-083 ali
041/650-806.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 20. 4. 2001
od 8. do 12. ure ob delovnikih.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, rač. št.
26338-0017831728.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 12. ure, 9. 5. 2001.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: IN-TACT, d.o.o., C. 20. julija 2c,
1410 Zagorje ob Savi.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 5. 2001 ob 8. uri v prostorih, župnišča
v Zagorju ob Savi, Cankarjev trg 3.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: opredeljena v razpisni dokumentaciji skladno z
določili zakona o javnih naročilih.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opre-

Št. 1
Ob-46188
1. Naročnik: Javno podjetje Toplotna
oskrba d.o.o.
2. Naslov naročnika: Jadranska 28,
2000 Maribor, faks 02/332-17-11, tel.
02/300-88-00.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija skladišča tekočega goriva.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja del v kompletu.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 7. 2001, rok
izvedbe 5 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tehnični oddelek - viri, Marko Hegedič, univ. dipl. inž. stroj.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, virmansko nakazilo na račun 51800-601-16780 pri APP
Maribor.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 5. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Toplotna oskrba d.o.o., Jadranska 28, 2000 Maribor v tajništvo soba 214.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 5. 2001 ob 11. uri v sobi 101.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedena 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): 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: navedena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: /
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: 30. 3. 2001.
Javno podjetje Toplotna oskrba d.o.o.
Št. 01/0320007
Ob-46272
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbeno obrtniška dela, ki obsegajo: obnovo
sanitarij, tlakov v sanitarijah, hodnikih in
kuhinji, obnovo dvigala.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: v enem sklopu.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Vrtec Ljubljana Center,
Enota Dr. France Prešeren, dislociran oddelek Vrtača, Erjavčeva 29, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 29. 6. 2001
do 25. 8. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo na naslovu: MOL, Oddelek za predšolsko vzgojo izobraževanje in šport, Trubarjeva 5, III. nadstropje soba 26, Ljubljana, kontaktna oseba je Verena Vesel, tel. 42-65-907, faks
42-65-908.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delovni
dan od 10. do 12. ure do 25. aprila 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun
50100-630-810108, sklic na številko
121-21200.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene do 9. maja 2001
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOL, Oddelek za predšolsko
vzgojo izobraževanje in šport, Trubarjeva 5,
III. nadstropje, soba 26, Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba za
obnovo vrtca Vrtača.” Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 9. maja 2001
ob 12.15, na naslovu: MOL, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Trubarjeva 5, III. nadstropje soba 23, Ljubljana.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v vrednosti 5% od ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik, način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavni del 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): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 40 dni.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2001.
Mestna občina Ljubljana
Št. 352-05-6/2001-0801
Ob-46277
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, za
katero vodi investicijo Komunalna direkcija,
Odsek za gospodarske javne službe.
2. Naslov naročnika: Slovenska ul. 40,
2000 Maribor, tel. 02/22-01-415, faks
02/25-26-551.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
sekundarnega vodovoda v dolžini
2.246 m z vodohramom 25 m3 in prečrpalno postajo.
(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: izgradnja sekundarnega vodovoda.
4. Kraj izvedbe: Krajevna skupnost Brestrnica–Gaj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe – maj 2001 – 90 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Alenka Juratič,
Komunalna direkcija Maribor, Slovenska ul.
40, tel. 02/22-01-415.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo, petek od 8. do 10. ure do poteka razpisa oziroma oddaje ponudb na Komunalni
direkciji Maribor, Slovenska ul. 40, soba
108.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek plačila za razpisno
dokumentacijo 20.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR št. 51800-840-070-62233
“Drugi prihodki za komunalne dejavnosti” in
pripisati za kateri javni razpis.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 10. 5. 2001
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Slovenska
ulica 40, 2000 Maribor, vložišče, soba
210/II.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 2001 ob 8. uri v sejni sobi Komunalne direkcije, Slovenska ul. 40.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisno dokumentacijo, kjer je podrobneje opredeljeno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2001.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Komunalna direkcija
Št. 352-04-6/2001-0801
Ob-46279
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, za
katero vodi investicijo Komunalna direkcija,
Odsek za gospodarske javne službe.
2. Naslov naročnika: Slovenska ul. 40,
2000 Maribor, tel. 02/22-01-415, faks
02/25-26-551.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
nizkotlačnega plinovoda v Mestni četrti
Pobrežje po ulicah: Bantanovi, Lovski,
Konšakovi, Lužiškosrbski in Prelogovi v
skupni dolžini 1700 m.
(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: izgradnja nizkotlačnega plinovoda.
4. Kraj izvedbe: Mestna četrt Pobrežje
Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: maj 2001, 90 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Damjan Bedek,
Komunalna direkcija Maribor, Slovenska ul.
40, tel. 02/22-01-464.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo, petek od 8. do 10. ure do poteka
razpisa oziroma oddaje ponudb na Komu-
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nalni direkciji Maribor, Slovenska ul. 40, soba 108.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek plačila za razpisno
dokumentacijo 20.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR št. 51800-840-070-62233
“Drugi prihodki za komunalne dejavnosti” in
pripisati za kateri javni razpis.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 10. 5. 2001 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Slovenska
ulica 40, 2000 Maribor, vložišče, soba
210/II.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 2001 ob 9. uri v sejni sobi Komunalne direkcije, Slovenska ul. 40.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisno dokumentacijo, kjer je podrobneje opredeljeno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2001.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Komunalna direkcija
Št. 352-13-6/2001-0801
Ob-46281
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, za
katero vodi investicijo Komunalna direkcija,
Odsek za gospodarske javne službe.
2. Naslov naročnika: Slovenska ul. 40,
2000 Maribor, tel. 02/22-01-415, faks
02/25-26-551.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
III. faze izgradnje kanalizacije, vključno
z ureditvijo cest, hišnih priključkov in zemeljska dela za sanacijo vodovoda in plinovoda v Mestni četrti Pobrežje po ulicah: Bantanovi, Lovski, Konšakovi, Kagerjevi, Ante Trstenjakovi, Lužiškosrbski
in Prelogovi, v skupni dolžini 1600 m.
(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: izgradnja kanalizacije in sanacije vodovoda, plinovoda.
4. Kraj izvedbe: Mestna četrt Pobrežje
Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
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6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: maj 2001,
90 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Alenka Juratič,
Komunalna direkcija Maribor, Slovenska ul.
40, tel. 02/22-01-415.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo, petek od 8. do 10. ure do poteka
razpisa oziroma oddaje ponudb na Komunalni direkciji Maribor, Slovenska ul. 40, soba 108.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek plačila za razpisno
dokumentacijo 20.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR št. 51800-840-070-62233
“Drugi prihodki za komunalne dejavnosti” in
pripisati za kateri javni razpis.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 10. 5. 2001
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Slovenska
ulica 40, 2000 Maribor, vložišče, soba
210/II.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 2001 ob 9. uri v sejni sobi Komunalne direkcije, Slovenska ul. 40.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisno dokumentacijo, kjer je podrobneje opredeljeno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2001.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Komunalna direkcija
Št. 32/2001
Ob-46274
1. Naročnik: Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci.
2. Naslov naročnika: Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci, tel.
02/57-37-150, faks 02/57-37-151.
3. (a) Opis in obseg gradnje: V. faza
kanalizacije v KS Črenšovci.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop , več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena oddaja del po
sklopih.
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
je vključena tudi izdelava projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe del: k.o. Trnje, k.o.
Žižki.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso možne, upoštevane bodo le
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 15. 6. 2001 do
31. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Črenšovci,
Črenšovci, Ulica Prekmurske čete 20,
9232 Črenšovci, kontaktna oseba je Stanko Lebar, tel. 02/57-37-150.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 5. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena za razpisno dokumentacijo je 25.000 SIT – plačilo s prenosnim
nalogom na žiro podjetje ATRIJ, d.o.o., št.
03125-1009808936 s pripisom “razpisna
dokumentacija – kanalizacija KS Črenšovci
V. faza“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti do 11. 5. 2001 do 12. ure
ne glede na način dostave.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Črenšovci, Črenšovci, Ulica Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 5. 2001 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Črenšovci, Prekmurske čete 20,
Črenšovci.
10. Navedba finančnih zavarovanj resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija banke za resnost ponudbe v višini 10%
ocenjene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo opravljena po izstavljenih mesečnih
situacijah v roku 90 dni, podrobneje 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): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti , poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN:
podani v razpisni dokumentaciji.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od datuma odpiranja.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni rok, garancijski rok in reference –
podrobneje bodo definirana v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 30. 3. 2001.
Občina Črenšovci

Št. 40301/001/2001
Ob-46278
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj
Gradec.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec, tel. 02/881-21-10,
faks
02/881-21-18,
e-mail:
info@mesto-sg.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje:
a) izgradnja ceste na odlagališče
komunalnih odpadkov 70,000.000 SIT,
b) rekonstrukcija ceste Podgorje Velunje 17,000.000 SIT,
c) rekonstrukcija ceste Vrhe - Rahtel 10,000.000 SIT,
d) rekonstrukcija ceste Šmartno Slug 8,000.000 SIT,
e) rekonstrukcija ceste Vrhe - Sv.
Neža in sanacija cestnega plazu
15,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: investitor si pridržuje pravico določiti
obseg del etapno, glede na dinamiko zbranih sredstev.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Mestna občina Slovenj
Gradec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: v
skladu z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: začetek del:
junij 2001; dokončanje:oktober 2001. Investitor si pridržuje pravico določiti obseg
del etapno, glede na dinamiko zbranih
sredstev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mestna občina
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, vložišče, Tanja Meh.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 18. 4. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
5.000
SIT,
Ž.R.
51840-630-25638.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 5. 2001 do 13.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Slovenj Gradec,
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec,
vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 5. 2001, Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj
Gradec, sejna soba, ob 9. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: akceptni nalog ali transirana menica z menično izjavo v višini 5% od ponudbene cene.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so
navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): sklenitev pogodbe za izvedbo del.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
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javnih naročilih: so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati
30 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu
z razpisnimi pogoji.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 3. 2001.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 1/01
Ob-46288
1. Naročnik: Občina Lendava, Oddelek
za družbene dejavnosti, 9220 Lendava.
2. Naslov naročnika: Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava, tel. 02/5789 420,
faks 02/575 1252.
3. (a) Opis in obseg gradnje: dobava in
montaža plastičnih oken na objektu Dvojezične osnovne šole I, Lendava (ocenjena vrednost 18 mio SIT).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja je predvidena v enem
sklopu.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Lendava.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del
26. 6. 2001, dokončanje del 10. 8. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Lendava, Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava,
kontaktna oseba Alenka K. Galič, tel.
02/5789 421.
(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. 51920-630-76134, v višini 5.000 SIT, z
namenom nakazila “Pristojbina za javni razpis – plastična okna”..
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 5. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Lendava, Trg ljudske
pravice 5, 9220 Lendava, Oddelek za
družbene dejavnosti.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 5. 2001 ob 10. uri, v sejni sobi Občine
Lendava.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
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: ponudba mora veljati
do 30. 7. 2001. Predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 4. 6. 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: 2. 4. 2001.
Občina Lendava, Oddelek za družbene
dejavnosti
Št. 050-08-1/2001
Ob-46289
1. Naročnik: Občina Gorišnica.
2. Naslov naročnika: Gorišnica 54,
2272 Gorišnica, tel.02/7431111.
3. (a) Opis in obseg gradnje: modernizacija cest v Občini Gorišnica, orientacijska vrednost del 54,7 mio.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ni možno po sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Občina Gorišnica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 35 delovnih dni
po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Gorišnica, Bratuša Slavko.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 7. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom Ž.R.
52400-630-20738.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 5. 2001 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Gorišnica, Gorišnica
54, 2272 Gorišnica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 2001 ob 13. uri v sejni sobi.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
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
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sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe:
31. 5. 2001.
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: 30. 3. 2001.
Občina Gorišnica
Ob-46308
1. Naročnik: Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo, tel. 04/277-11-00, faks
04/277-11-11.
2. Naslov naročnika: Občina Naklo,
Glavna cesta 24, 4202 Naklo, tel.
04/277-11-00, faks 04/277-11-11.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
Glavne ceste v Naklem I. faza 0 km
0,1+50,00 do km 0,5+40,00 s pripadajočo komunalno infrastrukturo, orientacijska vrednost: 50,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: Naklo, Občina Naklo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 2 meseca od
podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dvignejo na naslovu: Občina Naklo, Glavna cesta 24, Naklo, kontaktna oseba je Ivan Fic, tel.
04/277-11-22, faks 04/277-11-11.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 9. 4. 2001 do
26. 4. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo na
ŽR št. 51500-630-50181, Občina Naklo, namen nakazila: za razpisno dokumentacijo –
Glavna cesta.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
4. 5. 2001 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Naklo, Glavna cesta 24,
4202 Naklo, tajništvo. Kuverte morajo biti v
spodnjem levem kotu označene z napisom
“Ne odpiraj – ponudba Glavna cesta”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 5. 2001 ob
12. uri na naslovu Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo, sejna soba.
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 10% ponujenega zneska 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 sred-
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stev. 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. Datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 11. 5. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– najnižja cena 40%,
– reference 30%,
– rok izvedbe 15%,
– plačilni pogoji 15%.
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: 2. 4. 2001.
Občina Naklo
Št. 402-42,43/01
Ob-46317
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana, tel. 01/306-17-28, faks
01/306-17-49.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
Merosodnega trga v Ljubljani.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: razpisana dela se oddajajo v
celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ureditev.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 10. junij 2001 –
31. julij 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana, Mira Škof, tel.
01/306-17-28.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 8.
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki jo zainteresirani ponudniki plačajo na žiro račun št.
50100-630-810108 sklic 00-021-0000.
8 (a) Datum in ura, ko je potrebno predložiti ponudbo: 11. 5. 2001 do 10. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne
službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana, II.
nadstropje, soba št. 213.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 5. 2001 ob 10.15 v prostorih
Mestne občine Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za gospodarske javne službe in
promet, Trg MDB 7, Ljubljana – mala sejna
soba v kleti.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik je dolžan predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja ali plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogodbi, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): določeno v
razpisni dokumentaciji.
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: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejel predvidoma dne 25. 5. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 70 točk,
– rok dokončanja del – 20 točk,
– garancija – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: določeno v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2001.
19. Datum prejema zahteve za objavo
v Uradnem listu Republike Slovenije:
30. 3. 2001.
Mestna občina Ljubljana
Ob-46320
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana, tel. 01/306-17-28, faks
01/306-17-49.
(a) Opis in obseg gradnje: obnova Hribarjevega nabrežja III. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: razpisana dela se oddajajo v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: obnova.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 10. junij 2001 –
10. avgust 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna obči-

na Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana, Mira Škof, tel.
01/306-17-28.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 8.
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki jo zainteresirani ponudniki plačajo na žiro račun št.
50100-630-810108 sklic 00-021-0000.
8. (a) Datum in ura, ko je potrebno predložiti ponudbo: 11. 5. 2001 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana,
II. nadstropje, soba št. 213.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 2001 ob 11.15 v prostorih Mestne
občine Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek
za gospodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana – mala sejna soba v kleti.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik je dolžan predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja ali plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogodbi, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): določeno v
razpisni dokumentaciji.
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: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejel predvidoma dne 25. 5. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 70 točk,
– rok dokončanja del – 20 točk,
– garancija – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: določeno v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2001.
19. Datum prejema zahteve za objavo
v Uradnem listu Republike Slovenije:
30. 3. 2001.
Mestna občina Ljubljana
Ob-46323
1. Naročnik: Komunala Novo mesto
d.o.o., Rozmanova 2, Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Komunala Novo
mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, telefaks
07/39-32-505.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena dela ob izvedbi rekonstrukcije komunalnih naprav historičnega jedra Nove-
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ga mesta – Kare 1 na območju mestnih
ulic: Dilančeva, Detelova, Jenkova, Šolska in Frančiškanski trg.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ni predvideno.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
nesprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 6. 2001 –
30. 9. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala Novo mesto d.o.o., Sektor za razvoj in investicije, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto,
07/ 393-24-52, kontaktna oseba: Goran
Stanojević.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 50.000
SIT na ŽR Komunala Novo mesto d.o.o., št.
52100-601-11459 pri Agenciji za plačilni
promet Novo mesto, z navedbo “Plačilo RD
– gradbena dela – Kare 1”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 5. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Novo mesto d.o.o.,
Sektor za razvoj in investicije, Podbevškova
12, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba:
Goran Stanojević.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 5. 2001 ob 11. uri, Komunala Novo mesto d.o.o., Sektor za razvoj in investicije,
Podbevškova 12, 8000 Novo mesto.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
opredeljeni v razpisni dokumentaciji in pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: Ponudnik je lahko gospodarska družba ali samostojni podjetnik z
ustreznimi kvalifikacijami za opravljanje tovrstnih dejavnosti. Ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora poravnane davčne in druge z zakonom določene obveznosti. Podrobnejše zahteve so podane v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
14. 7. 2001, datum odločitve 20. 5. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, bodo ponudbe ocenjene po merilu najnižja ponudbena
cena.

16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2001.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Ob-46329
1. Naročnik: Občina Zreče.
2. Naslov naročnika: Cesta na Roglo
13/b, 3214 Zreče, tel. 03/757-17-00,
faks 03/576-24-98.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preureditev podstrešja na stanovanjskem bloku,
Cesta na Roglo 21, Zreče.
(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 v celoti, možno je tudi po sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Zreče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo ponudbo samo v
skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek 30. maj
2001; predvideni čas izvedbe: 4 mesece.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisna razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214
Zreče, Posilovič Štefan, tel. 03/757-17-00,
faks 03/576-24-98.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik med
8. in 13. uro, po predhodnem plačilu za
razpisno dokumentacijo in predhodni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR
50720-630-10173, Občina Zreče, namen
nakazila: razpisna dokumentacija preureditev podstrešja na stanovanjskem bloku, Cesta na Roglo 21, Zreče.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno ponedeljka, 7. maja 2001 do 11. ure, v tajništvo
Občine Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214
Zreče.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Občina Zreče, Cesta na Roglo
13/b, 3214 Zreče, v tajništvo občine.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v ponedeljek, 7. maja 2001 ob 12. uri, v
prostorih Občine Zreče Cesta na Roglo
13b, Zreče.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od dneva
uradnega prejema situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo mora ponudnik predložiti pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila; v
takem primeru odgovarjajo vsi ponudniki naročniku solidarno in neomejeno.
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2001, odločitev o ponudbi bo
sprejeta predvidoma do 30. 5. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki v
največji meri ustreza merilom: cena, plačilni pogoji, garancijska doba in druge ugodnosti v skladu z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico do drugačne časovne izvedbe del (podrobnejša
obrazložitev v razpisni dokumentaciji).
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2001.
Občina Zreče
Ob-46350
1. Naročnik: Občina Videm.
2. Naslov naročnika: Videm pri Ptuju 54,
2284 Videm pri Ptuju, tel. 02/765-09-01,
faks 02/765-09-01.
3. (a) Opis in obseg gradnje: modernizacija cest na območju Občine Videm.
(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: območje Občine Videm.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del začetek junija, čas izvedbe 60 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v sprejemni pisarni Občine
Videm, dodatne informacije: Marjetka Železnik.
7. (b) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ponudnik se mora ob
dvigu razpisne dokumentacije izkazati z dokazilom o plačilu stroškov v višini 15.000
SIT. Plačilo na ŽR 52400-630-20785, s
pripisom za razpisno dokumentacijo, sklic.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 7. maja 2001 do 11.30.
8. (b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Videm, Videm pri
Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. maj 2001 ob 12. uri, v prostorih Občine
Videm.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija
za resnost ponudbe v višini 5% pogodbenih
del, garancija za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% od pogodbenih del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje določila v predpisih: plačila se
izvršujejo po določbah zakona o izvrševanju
proračuna, v roku 60 dni od dneva izstavitve situacije.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana, kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročili 47. člen): pravni akt o skupni izvedbi naročila po drugem odstavku
47. člena ZJN-1.
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 določbah razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni po razpisu.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena in
ostali pogoji iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
18. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 2. 4. 2001.
Občina Videm
Ob-46355
1. Naročnik: Občina Kobarid.
2. Naslov naročnika: Občina Kobarid,
Trg svobode 2, 5222 Kobarid.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbenoobrtniških del pri izgradnji
opornega zidu.
Ocenjena vrednost naročila brez DDV:
10,000.000 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: cesta Drežniške Ravne–
Jezerca.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 2. 7, 2001, dokončanje del: 1. 8. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu podjetja EDIL Inženiring,
d.o.o., Nova Gorica, Erjavčeva 2, 5000 Nova Gorica, tel. 05/33-30-350, faks
05/30-25-400, 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 7. 5. 2001,
vsak delovnik med 8. in 9. 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, oporni zid Jezerca”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene osebno ali po
pošti najkasneje do ponedeljka, 14. 5. 2001
do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kobarid, Trg svobode
2, 5222 Kobarid (tajništvo).

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, 14. 5. 2001 ob 11.15.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: določeni 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): določeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe:
30. 6. 2001, datum odločitve: 21. 5. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: določeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: obravnavane bodo samo tiste ponudbe, ki bodo vsebovale vse podatke, zahtevane v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2001.
EDIL Inženiring, d.o.o., Nova Gorica
Ob-46356
1. Naročnik: Občina Kobarid.
2. Naslov naročnika: Občina Kobarid,
Trg svobode 2, 5222 Kobarid.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbenoobrtniških del pri izgradnji cestne in komunalne infrastrukture v Drežniških Ravnah.
Ocenjena vrednost naročila brez DDV:
60,000.000 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: Drežniške Ravne.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 2. 7, 2001, dokončanje del: 1. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu podjetja EDIL Inženiring,
d.o.o., Nova Gorica, Erjavčeva 2, 5000 Nova Gorica, tel. 05/33-30-350, faks
05/30-25-400, 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 7. 5. 2001,
vsak delovnik med 8. in 9. 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, Drežniške Ravne”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene osebno ali po
pošti najkasneje do ponedeljka, 14. 5. 2001
do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kobarid, Trg svobode
2, 5222 Kobarid (tajništvo).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, 14. 5. 2001 ob 13.15.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 3% od ponudbene vrednosti naročila, za zavarovanje resnosti ponudbe z veljavnostjo do 30. 6. 2001.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: določeni 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): določeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe:
30. 6. 2001, datum odločitve: 21. 5. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: določeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: obravnavane bodo samo tiste ponudbe, ki bodo vsebovale vse podatke, zahtevane v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2001.
EDIL Inženiring, d.o.o., Nova Gorica
Št. 344-03/01
Ob-46362
1. Naročnik: Občina Tolmin.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev 2,
5220 Tolmin, tel. 05/38-19-500, faks
05/38-19-523.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
mostov in ceste Zatolmin – Polog.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo dela oddajal v skladu z zagotovljenimi sredstvi letnega proračuna.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Tolmin – Polog.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: se določi s pogodbo, glede na odobrena finančna sredstva za popotresno obnovo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Tolmin, glavna pisarna, Padlih borcev 2, 5220
Tolmin (razpisna dokumentacija se lahko
dvigne osebno ali se pošlje po pošti, po
predhodni dostavi potrdila o plačilu razpi-
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sne dokumentacije s podatki o naslovu ponudnika).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do tri dni pred
odpiranjem ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
Občine Tolmin, številka 52030-630-7108,
pri APP.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 5. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Tolmin, Padlih borcev
2, 5220 Tolmin – glavna pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 5. 2001 ob 12. uri, v mali sejni sobi Občine Tolmin, Tolmin, Padlih borcev 2.
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 najmanj 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): 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: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 10. 8. 2001, predvideni datum odločitve 15. 5. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok plačila, reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
Ksenija
Kikl,
udig.,
tel.
05/38-19-500.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 3. 2001.
Občina Tolmin

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
Podaljšanje roka za predložitev ponudb
Št. 402-26/01
Ob-46344
V Uradnem listu RS, št. 16-17 z dne 9. 3.
2001 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za opravljanje strokovno svetovalnih
storitev za potrebe nacionalnega programa
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
(Ob-44867).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev

ponudb in datum odpiranja ponudb na 10. 4.
2001. Kraj in ura predložitve in odpiranja
ponudb ostaneta nespremenjena.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
DARS, d.d.
Št. 01.4-63/4-01
Ob-46091
1. Naročnik: Splošna bolnišnica dr. Jožeta
Potrča Ptuj.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, 2250
Ptuj, tel. 02/771-55-11.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: oddaja storitev: I. Čiščenje vseh bolnišničnih prostorov – 1A, št.
kateg. 14 II. Pranje bolnišničnega perila
– 1B, št. kateg.27.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je oddaja storitev ločeno za sklop I. in II.
5. Kraj izvedbe: sedež naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: junij 2001 za dobo 5 let, kar velja za oba sklopa.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Splošna bolnišnica
dr. Jožeta Potrča Ptuj, tajništvo zavoda, Ema
Flajšman.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po predhodnem
telefonskem dogovoru in je na voljo do 20. 4.
2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (v ceno je vključen DDV) in se plača virmansko na ŽR št.
52400-603-31317.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 5. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, 2250 Ptuj, tajništvo zavoda, Ema Flajšman.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 5. 2001 ob 12. uri, na naslovu Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, Ptuj, uprava.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: za oba
sklopa se zahteva bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti in mora veljati do vključno datuma veljavnosti ponudbe in izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo posla v višini 5% pogodbene vrednosti.
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.
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. do 43. členu Zakona o javnih naročilih so navedeni v razpisni dokumentaciji.
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15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: na
razpis se lahko prijavijo ponudniki, ki imajo
registrirano dejavnost za sklop I. čiščenja in
za sklop II. pranja perila.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o javnih naročilih.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: v skladu z razpisno dokumentacijo.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 60
dni od dneva odpiranja ponudb – tj. do 7. 7.
2001. Predvideni datum odločitve 18. 5.
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
za sklop I. Čiščenje vseh bolnišničnih prostorov:
1. cena,
2. reference,
3. fiksnost cene,
4. kadrovske zahteve,
5. certifikat;
za sklop II. Pranje perila:
1. cena,
2. reference,
3. fiksnost cene,
4. obseg pranja ponudnika,
5. certifikat.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 3. 2001.
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča
Ptuj
Ob-46156
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija.
2. Naslov naročnika: Prešernova 27,
3000 Celje, tel.03/426-58-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izdelava investicijske dokumentacije v postopku investiranja za
Center za ravnanje z odpadki Celje (1A
št. 12).
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: Celje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe je 5
mesecev od podpisa pogodbe
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Javne naprave, javno podjetje, d.o.o., Teharska 49, Celje, Milka Leskošek ali Meta Širca (tel.
03/425-64-00, faks 03/425-64-12.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 10. ure do 15. 5. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 15.000 SIT vključno z DDV je potrebno virmansko nakazati na
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žiro račun Javne naprave, javno podjetje,
d.o.o., št. 50700-601-105261.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 5. 2001 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Celje, Komunalna
direkcija, Prešernova 27, 3000 Celje, v tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 5. 2001 ob 11.15, v sejni sobi
Komunalne direkcije Prešernova 27, 3000
Celje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v znesku
5% od vrednosti ponudbe, z veljavnostjo do
1. 8. 2001.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni, račun je plačljiv v roku 60 dni po mesečnih
situacijah na osnovi opravljenega dela.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi zunanjimi sodelavci oziroma podizvajalci.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. členu do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahteve so podrobneje
navedene 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: /
(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 1. 8. 2001, predvideni datum sprejema
ponudbe je 15. 6. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– reference ponudnika in projektne skupine do 65 točk,
– ponudbena cena do 30 točk,
– trajanje razpisanih del do 5 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o naročilu dobijo ponudniki na naslovu Javne naprave (Milka Leskošek, Meta Širca, tel.
03/425-64-00).
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 3. 2001.
Javne naprave
javno podjetje, d.o.o.
Celje
Ob-46182
1. Naročnik: Zdravstveni dom Kočevje.
2. Naslov naročnika: Roška cesta 18,
1330 Kočevje, telefaks 01/895-46-02, tel.
01/893-90-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
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javnih naročilih: računovodske in knjigovodske storitve/po kategoriji št. 9 priloga I A-storitve/ter storitve s področja finančne in plansko-analitske funkcije zavoda.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena oddaja po sklopih.
5. Kraj izvedbe: Zdravstveni dom Kočevje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 7. 2001 do
30. 6. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: direktorica ZD, Andreja Rako, dr. med., tel. 01/893-90-00.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure; naročnik prosi za predhodno telefonsko najavo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo cene razpisne dokumentacije v višini 10.000 SIT (brez DDV) na
žiro račun naročnika št. 51300-603-16289
ponudnik izkaže s potrdilom o vplačilu.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 5. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zdravstveni dom Kočevje, Roška
cesta 18, 1330 Kočevje v skladu z navodili
za oddajo ponudbe.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 5. 2001.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj
30 dnevni plačilni rok, fiksna cena v za prvo
leto izvajanja storitev, predpisi o finančnem
posloslovanju posrednih 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): pravni akt o skupni
izvedbi naročila v smislu 2. odstavka 47. člena 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:
– polica o zavarovanju odgovornosti,
– izjava o kadrovski strukturi ponudnika.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2000, Zakon o
zavodih, Odredba o finančnem poslovanju
proračunskih porabnikov, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS, drugi predpisi s tega področja.
(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 1. 7.
2001 oziroma do zaključka revizijskega po-

stopka; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 15. 5. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 80%,
– plačilni rok 10%,
– reference 10%,
– korekcijski faktor.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2001.
Zdravstveni dom Kočevje
Št. 22/01
Ob-46221
1. Naročnik: Občina Mozirje.
2. Naslov naročnika: Savinjska cesta 7,
3330 Mozirje, tel. 03/839-33-00, faks
03/839-33-05, e-mail: OBCINA.MOZIRJE@SIOL.NET.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: storitve vzdrževanja gozdnih cest v zasebnih in državnih gozdovih na območju Občine Mozirje v letu
2001.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja v celoti in ni sklopov.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Mozirje.
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 do 31. 10. 2001 po sklenitvi pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Mozirje, Vinko Jeraj, tel. 03/839-33-12.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
vključno 9. 5. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo v višini
10.000 SIT na žiro račun naročnika št.
52810 - 630 - 10098.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 11. 5. 2001 do
11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Mozirje, Savinjska cesta
7, 3330 Mozirje, tajništvo občine - Metka
Paučnik.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 5. 2001 ob 12. uri v prostorih
sejne sobe Občine Mozirje-drugo nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ni.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo vršila v skladu z roki v pogodbi, ki je
obvezna sestavina 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): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
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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: 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
16. 5. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: navedeno v razpisni dokumentaciji.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2001.
Občina Mozirje
Št. 096-12/01
Ob-46224
1. Naročnik: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, Centrala Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Tržaška 16, faks 01/425-62-68, tel.
01/477-41-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: opravljanje storitev prehrane za delavce naročnika s prevzemom 2 delavk in brezplačnim najemom
prostorov in opreme obrata interne prehrane (z možnostjo uporabe za catering)
(priloga I B, št. 17).
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: Ljubljana, Tržaška 16.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: za nedoločen čas
z odpovednim rokom 3 mesece.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, centrala Ljubljana, Tržaška 16 (Sektor za kadrovske in splošne naloge).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 5. 2001 do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Agencija Republike Slovenije za
plačilni promet, centrala Ljubljana, 1000
Ljubljana, Tržaška 16 (vložišče).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 5. 2001 ob 9. uri, v sejni sobi na
naslovu iz točke 9.(b).
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v
višini 400.000 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: /
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 17. 5. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
izkušnje (kot v razpisni dokumentaciji).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2001.
Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet
Št. JN 08/01
Ob-46226
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: izdelava prostorske dokumentacije-lokacijskega načrta
za DV 2 x 110 kV RTP Grosuplje-RTP
Trebnje.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba mora biti celovita, eventuelnih delnih ponudb ne bomo upoštevali.
5. Kraj izvedbe: DV 2 x 110 kV RTP Grosuplje-RTP Trebnje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
eventualne variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni pričetek del je junij 2001, dela bodo dokončana v
skladu s terminskim planom naročnika.
8. (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 7. 5. 2001.
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(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 7. 5. 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 08/01 – Ponudba za izdelavo prostorske dokumentacije-lokacijskega načrta za DV 2 x 110 kV RTP
Grosuplje-RTP Trebnje – Ne odpiraj”.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 7. 5. 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 3% vrednosti ponudbe.
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, 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 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,
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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,
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. pogodba s podizvajalcem, oziroma
pogodbo o skupnem nastopanju, če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalcem
ali v obliki poslovnega sodelovanja,
12. 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,
13. dokazilo o kadrovskih kapacitetah in
strokovni usposobljenosti kadrov ponudnika,
oziroma njegovega podizvajalca, ki bodo
omogočili izvedbo naročila,
14. 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 eventuelnega 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: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: prostorska dokumentacija mora biti izdelana v skladu z Zakonom o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Ur. l. SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Ur. l. RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in
v skladu s programom priprave lokacijskega
načrta za izgradnjo daljnovoda DV 2 x 110
kV RTP Grosuplje-RTP Trebnje, ki ga določi
ministrstvo pristojno za okolje in prostor.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od odpiranja ponudb: predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je maks.
45 dni po odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (50% delež),
– reference ponudnika (25% delež),
– kvaliteta (20% delež),
– plačilni pogoj (5% delež).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: sprejete bodo ponudbe tistih ponudnikov, ki bodo priložili najmanj eno referenčno potrdilo o že izvedenih podobnih delih
na infrastrukturnih objektih v zadnjih 10 letih.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na
pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovane do 25. 4. 2001.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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20. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 2. 4. 2001.
Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.
Ob-46300
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, tel. 05/669-61-00, faks
05/652-71-85.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: varovanje (fizično varovanje, receptorska dela, obhodno varovanje objektov ter nadzor in urejanje režima parkiranja na parkirišču Ortopedske bolnišnice Valdoltra), priloga
1B, št. kategorije 23.
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: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: junij 2001, za dobo treh let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, Alenka Vodopivec, tel. 05/669-62-18,
faks 05/652-71-85.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (DDV je vključen)
na žiro račun Ortopedske bolnišnice Valdoltra, št. 51400-603-30666, pri APP Koper, z
navedbo davčne številke.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 5. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ortopedska bolnišnica Valdoltra,
Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, upravna
stavba, pisarna JN, Alenka Vodopivec.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 5. 2001 ob 11. uri, v sejni sobi nad
lekarno, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik
mora predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti in
bančno garancijo za dobro izvedbo posla v
višini 10% ponudbene vrednosti.
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): en nosilec posla.
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 odločba-

mi rezervirana za posebno dejavnost: da,
za dejavnost fizičnega varovanja.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o zasebnem varovanju in obveznem organiziranju službe varovanja in drugi
predpisi, ki urejajo področje fizičnega varovanja.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 60
dni od datuma odpiranja ponudb, predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe 25. 5.
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, plačilni pogoji, reference.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnila bo naročnik posredoval samo
na pisno zahtevo interesentov.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2001.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 47/920/2001
Ob-46327
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, telefaks št. 01/474 2432, tel št.
01/474 2433.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvedba sanacije SM 30
na DV 110 kV Beričevo-Trbovlje I. (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: SM 30 na DV 110 kV Beričevo-Trbovlje I.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 9. 7. 2001 do
25. 8. 2001. Podrobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji.
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 Aleš Brenčič.
(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: 10. 5. 2001 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2,1000 Ljubljana, vložišče, prevzemnik Katarina Lipovec.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, 10. 5. 2001 ob 10. uri, v dvorani D, IV. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
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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 sanaciji SM na DV 110 kV, 220
kV ali 400 kV – 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 9. 7. 2001 do
25. 8. 2001. Podrobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji.
5. Garancijski rok je 5 let 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. Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenskem okolju,
12. Pravilnik o tehničnih normativih za
zaščito NN omrežij in pripadajočih TR postaj,
13. Razni standardi,
14. Upravnih odločba: gradbeno dovoljenje.
(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: 24. 7. 2001; 25. 5.
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (75%), s strani naročnikov
potrjene reference ponudnika ali podizvajalca za vgradnjo in sanacijo SM na 110, 220
in 400 kV DV, (15%), delo v II. nevarnostni
coni (5%), plačilni pogoji (5%) .
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled objekta bo 20.4. 2001.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2001.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Prenos električne energije
Ob-46328
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, faks 03/56-51-232.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: demontaža stare in priključitev nove 0,4 kV RPLP, demontaža,
dobava in priključitev pripadajočih kablov
ter spremljajoča ostala dela v sklopu zamenjave 0,4 kV RPLP v TET.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba mora biti izdelana v celoti.
5. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 6. 2001 do
25. 8. 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Nabavna služba (Anita Žučko),
Ob železnici 27, Trbovlje.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT, znesek je potrebno nakazati na ŽR št. 52700-601-11513.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 7. 5. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbe se predložijo v TET,
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d.o.o., v Nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z oznako
“Ne odpiraj – ponudba”, s številko objave tega javnega razpisa ter navedbo predmeta naročila.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo v sejni sobi TET,
d.o.o., Ob železnici 27, dne 7. 5. 2001 ob
10.30.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija
za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba oziroma
dogovor o skupnem nastopu.
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: ob dokazilih za izpolnjevanje splošnih pogojev, mora ponudnik predložiti tudi:
– parafirane in žigosane vse strani predloga pogodbe z naročnikom,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% vrednosti ponudbe,
– izjavo banke o nameri izdaje garancije
za zavarovanje dobre in pravočasne izvedbe
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
– izjavo banke o nameri izdaje garancije
za odpravo napak v garancijski dobi v višini
10% pogodbene vrednosti,
– izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec
ponudbe,
– izpolnjeno tabelo cen z navedbo plačilnih pogojev in rokov plačil,
– potrjene pozitivne reference ponudnika
v obdobju zadnjih treh let (1998–2000) – najmanj trije uspešni podobni projekti napetosti
od 380 V do 1 kV, tok glavnih zbiralk >1000
A (v primeru sodelovanja podizvajalcev je potrebno priložiti potrjene pozitivne reference tudi teh),
– izpolnjene tabele iz tehničnega dela razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 60
dni od dneva odpiranja ponudb. Predvideni
datum odločitve o sprejemu 8. 7. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena s plačilnimi pogoji: do 80,
– rok izvedbe del: do 10,
– reference: do 10.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja Jože Ahac.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2001.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
Trbovlje
Ob-46333
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški promet.
2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5, 2000
Maribor, telefon 02/234-14-10, faks
02/234-14-52, el. naslov: dzp-info@gov.si
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1 A oziroma 1 B zakona
o javnih naročilih: izdelava strokovnih podlag in besedil podzakonskih predpisov
na podlagi zakona o varnosti v železniškem prometu (Ur. l. RS, št. 85/00).
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg in sprejemljivost ponudb za en sklop,
več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 30. junij 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor,
Marija Deban, tel. 02/234-14-22.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame med 9. in 11.
uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 4. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za promet, Direkcija za železniški promet,
Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 4. 2001 ob 9. uri, v sejni sobi
Ministrstva za promet, Direkcije za železniški
promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5,000.000 SIT in mora
veljati 30 dni po izteku veljavnosti ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po 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: /
(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 spre-
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jemu ponudbe: 15. 5. 2001, naročnik bo
odločitev sprejel predvidoma do 26. 4. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2001.
Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet
Ob-46336
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški promet.
2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5, 2000
Maribor, telefon 02/234-14-10, faks
02/234-14-52, el. naslov: dzp-info@gov.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1 A oziroma 1 B Zakona
o javnih naročilih: izdelava strokovnih podlag za izvedbo lokacijskega načrta Beltinci-Puconci.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg in sprejemljivost ponudb za en sklop,
več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 4 mesece.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor,
Lidia Jurše, tel. 02/234-14-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame med 9. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo proti plačilu 15.000
SIT na žiro račun naročnika št.
50100-630-10014, stroškovno mesto 2422.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 5. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za promet, Direkcija za železniški promet,
Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 5. 2001 ob 10. uri, v sejni sobi
Ministrstva za promet, Direkcije za železniški
promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 3% od vrednosti javnega naročila in mora veljati 30 dni po izteku
veljavnosti ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih naročilih:
– da so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– da imajo izkušnje pri uspešni izvedbi
vsaj treh projektov, kot glavni izvajalec, ki so
po svoji naravi in zahtevnosti primerljivi razpisanemu projektu, v zadnjih 3 letih,
– da zagotovijo vsaj po 1 strokovnjaka iz
6 področjih navedenih v Razpisni dokumentaciji,
– povprečni letni promet ponudnika v zadnjih treh letih mora biti v višini najmanj ena in
polkrat (1,5 x) vrednosti javnega naročila,
– likvidna sredstva in/ali prikaz možnosti
najetja kredita v minimalni vrednosti prvih
dveh mesečnih situacij,
– rok dokončanja ne more biti daljši od
razpisanega.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe mora biti najmanj 90 dni od dneva, ko poteče
rok za oddajo ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu lahko ponudniki zahtevajo pisno ali po telefonu
02/234-14-36, na naslov RS MPZ – Direkcija za železniški promet, Maribor, Kopitarjeva
5. Naročnik bo pisno odgovoril na vsa vprašanja, ki jih bo prejel v pisni obliki najkasneje 5
dni pred potekom roka za predložitev ponudb.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 12. 1. 2001, št. 268-3/00,
Ob-41449.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2001.
Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet
Ob-46347
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih: varovanje urbanega kulturnega središča Metelkova.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Ljubljana, urbano kulturno središče Metelkova.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek je po podpisu pogodbe, za dobo enega
leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna
naročila, Dalmatinova 1, soba 104/I., Cvetka Erzin.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9. do
13. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro
račun 50100-630-810108, sklic na št.
121-14000.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 5. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, soba 104/I., Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 5. 2001 ob 9.30, Mestna občina
Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, soba 104/I.,
Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: izjava
banke, da bo dala bančno garancijo za dobro izvedbo posla.
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): 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: v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: v razpisni dokumentaciji.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
150 dni.
17. Merila za ocenitev ponudb: v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2001.
Mestna občina Ljubljana
Št. 35103-9/99
Ob-46351
1. Naročnik: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled.
2. Naslov naročnika: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, tel.
04/575-01-00, faks 04/574-41-243,
e-mail: obcina@bled.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: idejna in projektna dokumentacija za telovadnico Osnovne šole
Gorje IP, PGD in PZI, ocenjena vrednost
5,500.000 SIT, sklic na storitev po prilogi
1A pod točko.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: da
– idejni projekt.

5. Kraj izvedbe: Bled.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Bled, Cesta
svobode št. 13, Bled, Boris Marčetič, tel.
04/575-01-00, faks 04/574-41-243, e-mail: obcina@bled.si. Naročnik ne namerava organizirati sestanka s ponudniki.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo je
možno dvigniti v tajništvu Občine Bled, vsak
dan ob predhodni najavi med 8. in 13. uro, s
predložitvijo potrdila o plačilu stroškov kopiranj razpisne dokumentacije, na zahtevo ponudnika pa tudi po pošti, s predložitvijo potrdila o plačilu stroškov kopiranj razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški razmnoževanja razpisne dokumentacije znašajo 10.000 SIT, v
ceno je vključen DDV, je potrebno nakazati
na žiro račun naročnika Občine Bled, št.
51540-630-50251, sklic na št. 00
71419912.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 6. 2001 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Bled, Cesta svobode 13,
4260 Bled.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 6. 2001 ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa
ni, račun je plačljiv v 30 dneh po izstavitvi
računa na podlagi potrditve projekta.
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: ponudnik mora dokazati,
da je vpisan v imenik projektivnih podjetij in
da so odgovorni vodja del in odgvorni projektanti vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: dela
lahko izvede le univ. dipl. inž. grad., ki mora
biti pooblaščeni inženir pri IZS.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: ne.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna 90 dni. Predviden datum odločitve je
20. 6. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: so del
razpisne dokumentacije in upoštevajo ceno,
rok in reference.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ne.
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19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ne.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2001.
Občina Bled
Št. 025-23/2001-3
Ob-46461
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Geodetska uprava Republike
Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00, faks
01/478- 4834.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: storitev enostavnih in
zahtevnih fotokopiranj.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
javno naročilo se odda po sklopih:
1. enostavna fotokopiranja za Območno
geodetsko upravo Ptuj, Krempljeva ulica 2,
2250 Ptuj,
2. enostavna fotokopiranja za Območno
geodetsko upravo Koper, Cankarjeva ulica
1, 6000 Koper,
3. enostavna fotokopiranja za Območno
geodetsko upravo Nova Gorica, Kidričeva
ulica 14, 5000 Nova Gorica,
4. enostavna fotokopiranja za Območno
geodetsko upravo Sevnica, Glavni trg 19,
8290 Sevnica,
5. enostavna fotokopiranja za Glavni urad,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
6. zahtevna fotokopiranja za Glavni urad,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana .
5. Kraj izvedbe: na sedežu izvajalca.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: predviden
začetek del je od podpisa pogodbe
(predvidoma konec maja) do sprejema
proračuna RS za leto 2001 z možnostjo
podaljšanja.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Služba za finančne
in
splošne
zadeve,
Glavni
urad,
Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan,
tel. 01/47-84-927, soba P24.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
14. 5. 2001 do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo v višini
2.500 SIT na žiro račun 50100-845-62067
18 25127-7130007-00000000.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 14. 5. 2001 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives
Jurcan, soba P24.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 5. 2001 ob 11. v prostorih Geodetske
uprave Republike Slovenije, Zemljemerska
12, Ljubljana, sejna soba v pritličju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalogo
v celoti financira naročnik.
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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: da ponudnik razpolaga z
ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi in zagotavlja prevzem in dostavo materiala na
naročnikovem naslovu
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: ponudba mora veljati
najmanj do 30. 6. 2001, naročnik bo sprejel
odločitev o izbiri predvidoma do 25. 5.
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
fiksnost cene, dobavni rok in izkušnje
naročnika.
18. Morebitne druge informacije o
naročilu: Vida Kapušin 01/478-49-13
(tehnični del), Saša Rode 01/478-49-21
(pravni del).
19. Datum
in
številka
objave
predhodnega razpisa: ni bilo objavljeno.
20. Datum odposlanja zahteve za
objavo: 3. 4. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 260-4/01-5
Ob-46442
1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr.
Franca Derganca“ Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev 13a,
5290
Šempeter
pri
Gorici,
faks
05/39-36-300, tel. 05/30-31-811.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih: pranje tekstila, storitev pod
točko 27 Priloge I B Zakona o javnih naročilih.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
5. Kraj izvedbe: Šempeter pri Gorici.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: navedeno v razpisni dokumentaciji.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca“ Nova Gorica, Padlih
borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici – tajništvo uprave, tel. 05/30-31-811, int. 295.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do izteka roka iz
točke 9.a.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 950 SIT DDV,
virmansko na ŽR 52000-603-32020, ali gotovinsko pri blagajni zavoda.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 5. 2001 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Splošna bolnišnica “dr. Franca
Derganca“ Nova Gorica, Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici – tajništvo uprave
(po pošti ali osebno).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 5. 2001 ob 11. uri v medicinski
knjižnici zavoda (I. nadstopje osrednje stavbe zavoda).
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu 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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: navedeno v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: navedeno v
razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: navedeno v razpisni dokumentaciji.
17. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Barbara Kobal, univ. dipl. pravnica,
vodja javnih naročil (tel. 05/30-31-811, int.
280) in Robert Bizjak Ovidoni, dipl. inž. str.
(tel. 05/30-31-811, int. 261 in e-pošta: robert.bizjak@bolnisnica-go.si).
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 4. 2001.
Splošna bolnišnica
dr. Franca Derganca
Nova Gorica
Št. 260-5/01-5
Ob-46460
1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr. Franca Derganca“ Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev 13a,
5290
Šempeter
pri
Gorici,
faks
05/39-36-300, tel. 05/30-31-811.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih: rekonstrukcija kotlovnice in parovoda, storitev pod točko 1 Priloge
IA Zakona o javnih naročilih.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
5. Kraj izvedbe: Šempeter pri Gorici.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: navedeno v razpisni dokumentaciji.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca“ Nova Gorica, Padlih
borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici – tajništvo uprave, tel. 05/30-31-811, int. 295.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
predložitev prijav iz točke 9.a.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT + 1.900 SIT
DDV, virmansko na ŽR 52000-603-32020,
ali gotovinsko pri blagajni zavoda.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 7. 5. 2001 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Splošna bolnišnica “dr. Franca
Derganca“ Nova Gorica, Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici – tajništvo uprave
(po pošti ali osebno).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 5. 2001 ob 11. uri, v medicinski
knjižnici zavoda (I. nadstropje osrednje stavbe zavoda).
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu 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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: navedeno v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: navedeno v
razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: navedeno v razpisni dokumentaciji.
17. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Barbara Kobal, univ. dipl. pravnica,
vodja javnih naročil (tel. 05/30-31-811, int.
280) in Robert Bizjak Ovidoni, dipl. inž. str.
(tel. 05/30-31-811, int. 261 in e-pošta: robert.bizjak@bolnisnica-go.si).
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 4. 2001.
Splošna bolnišnica
dr. Franca Derganca
Nova Gorica
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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
Popravek
Ob-46343
V javnem razpisu za dobavo računalniške opreme (računalniki, tiskalniki ter pasivna in aktivna mrežna oprema), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 22-23 z dne
30. 3. 2001, Ob-46029, se žiro račun v
5.(c) točki popravi in se pravilno glasi:
51500-603-32725.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Št. 610/01
Ob-46157
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno
podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Mirka Vadnova 3a, Kranj, tel. 04/208-30-00, faks
04/208-36-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
montaža računalniške opreme.
(b) Kraj dobave: Elektro Gorenjska, d.d.,
Kranj, Mirka Vadnova 3a.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: za celoto: 40,500.000 SIT brez
DDV, prvi sklop: 22,500.000 SIT brez DDV,
drugi sklop: 18,000.000 SIT brez DDV. Ponudniki lahko kandidirajo za celoto ali za
posamezni sklop.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: v obdobju od
leta 2001 do 2003.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Elektro Gorenjska, d.d., Kranj, Mirka Vadnova 3a, II.
nadstropje, soba št. 212, po predhodni
enodnevni najavi po faksu 04/208-36-00,
z virmanskim dokazilom o plačilu stroškov.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ob delavnikih v
času od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
št. 51500-601-26042.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 7. 5. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Elektro Gorenjska, d.d., Kranj,
Mirka Vadnova 3a, II. nadstropje, soba št.
212.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 10% od
pogodbene vrednosti.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
financiranja so po planu naročnika.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati bodo morali predložiti ponudbe predvidoma dva meseca po odpiranju
prijav. Odločitev o izbiri bo predvidoma 30
dni po odpiranju ponudb.
12. Merila za ocenitev ponudb: najugodnejša cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 3. 2001.
Elektro Gorenjska, d.d., Kranj
Št. 199/01
Ob-46216
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, faks 07/332-10-95.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. bolniški program,
2. posteljni program,
3. delovna oblačila,
4. operacijski program,
5. kuhinjski program,
6. otroški program,
7. tekstil in tekstilni izdelki,
8. delovna obutev in delovna zaščita,
9. šivalni material,
10. galanterija, dekor in drugi tekstilni izdelki.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko dobijo priznano sposobnost za eno skupino, za več skupin ali
za vse skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 6. 2001
do 1. 6. 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, nabavna služba: Kočevar Irena, tel. 07/39-16-132.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 23. 4. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
52100-603-30372, pri APP Novo mesto,
sklic na št. 199/01, pred dvigom dokumentacije.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 25. 4. 2001 do 12. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, nabavna služba. Prijava in ponudba morata biti označeni z “Ne odpiraj – prijava” ali “Ne
odpiraj – ponudba”, s številko objave tega
razpisa in z navedbo predmeta naročila ter
s popolnim naslovom ponudnika.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica ali akceptni nalog.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok 60 dni.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudniki morajo nastopati samostojno.
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 zagotavlja letne količine
blaga,
– da ponudnik zagotavlja dostavo fco
skladišče naročnika, razloženo,
– da ima ponudnik ustrezne standarde
kakovosti s področja predmeta javnega naročila,
– da ima ponudnik zagotovljeno kontrolo kakovosti,
– da predloži vzorec za izbrane artikle,
– da izpolnjuje druge pogoje iz razpisne
dokumentacije.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
25. 5. 2001; predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 5. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: lahko se zahtevajo samo pisno, nabavna služba Splošne bolnišnice Novo mesto.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2001.
Splošna bolnišnica Novo mesto, p.o.
Št. JN3-B/2001
Ob-46349
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9,
2000 Maribor, faks 02/22-86-585.
3. (a) Vrsta in količina blaga: zobozdravstveni material, zajet v VI. sklopov:
I. potrošni material in drobni inventar,
II. zdravila,
III. implantološki instrumenti in pripomočki,
IV. potrošni material za RTG,
V. razkužila,
VI. rezervni deli.
(b) Kraj dobave: fco ekonomat naročnika – razloženo.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
sklopi so navedeni v točki a). Ponudnik lahko
poda ponudbo po posameznem sklopu. Za
I. sklop mora ponuditi najmanj 50% razpisa-
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ne vrste blaga, za vse ostale sklope najmanj
100% razpisane vrste blaga.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do julija
2002, z možnostjo podaljšanja do 3 let. Za
vsako posamično naročilo je rok dobave –
najkasneje do 3 tednov.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9/III,
pravna služba, ga. Trstenjak.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. 4. 2001
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT + 19%
DDV, kar znaša 5.950 SIT na žiro račun
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, št.: 51800-603-31999, s pripisom
“za razpisno dokumentacijo”.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 20. 4. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor, Ulica talcev 9/III, Pravna služba.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, v višini
200.000 SIT, z veljavnostjo do 13. 7. 2001.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
oziroma v izjavi naveden rok plačila.
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 ima tehnične zmožnosti in razpoložljivo opremo, ki zagotavlja izvedbo pogodbenih obveznosti ter da izpolnjuje vse pogoje za opravljanje dejavnosti, za katero ima
izdano ustrezno dovoljenje,
– da ima redno zaposlene delavce, ki
bodo sposobni izvesti pogodbo,
– da zagotavlja najmanj 50% razpisane
vrste blaga za I. sklop in najmanj 100% razpisane vrste blaga za vse ostale sklope,
– da ima izjavo o dosedanjem poslovnem sodelovanju,
– da ima izjavo o roku dobave blaga,
– da ima izjavo o dostavi blaga na lokaciji naročnika,
– da ima izjavo o plačilnih pogojih,
– da ima izjavo o kvaliteti blaga,
– da ima izjavo o fiksnosti cen za obdobje 6 mesecev,
– da ima izjavo o o predložitvi predračunov,
– da bo na zahtevo naročnika poslal
vzorce blaga,
– da bo na zahtevo naročnika predložil
primerno vrsto finančnega zavarovanja (bančna garancija ali menica glede na vrednost
sklenjenega posla), v višini 10% od vrednosti sklenjenega posla.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudbe za II. fazo omejenega postopka
se predložijo do 28. 5. 2001 do 9. ure,
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javno odpiranje bo predvidoma 28. 5. 2001
ob 10. uri, obvestilo o odaji naročila predvidoma 31. 5. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna vrednost.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 3. 2001.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor

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
Ob-46291
1. Naročnik: Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: zavarovalniške storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: zavarovanje blaga v sklopih
od 10.000 do 50.000 ton.
5. Kraj izvedbe: lokacije po razpisu.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek izvajanja
storitev po sprejemu ponudbe do pet let glede na obnavljanje zalog naftnih derivatov.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, sektor financ
Viljem Jamnik, tel. 01/589-73-89.
Naročnik ne namerava organizirati
sestanka s ponudniki.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti osebno v tajništvu Zavoda vsak delovni dan od 6. 4. 2001
do 13. 4. 2001 med 8. in 11. uro s predložitvijo potrdila o plačanih stroških razmnoževanja razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razmnoževanja in izdelave razpisne dokumentacije v višini
5.000 SIT je potrebno nakazati na ŽR naročnika: 50100-603-0405900.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: prijave se sprejemajo ne glede na način dospetja do ponedeljka, 7. 5. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: /
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: naročnik lahko v drugi fazi zahteva garancijo
za resnost ponudbe in garancijo za dobro
izvedbo del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo nakazoval plačila na žiro račun (transakcijski račun) izvajalca v roku 30 dni od
potrditve računov.
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: poleg splošnih pogojev po 41. do 43.
členu ZJN mora ponudnik izpolnjevati tudi druge pogoje iz razpisne dokumentacije.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: zakon o javnih naročilih, predpisi o zavarovalništvu.
(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:
ponudbe se bodo predvidoma sprejemale takoj po zaključku prve faze, odločitev o sprejemu ponudbe v zakonsko določenih rokih.
16. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: sposobnost se bo priznala za tri leta.
Pogodbe ali zavarovalne police se bodo
sklepale za obdobje 2 do 5 let od podpisa
pogodbe. Kontaktna oseba je Viljem Jamnik, tel. 01/589-73-89.
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2001.
Zavod za obvezne rezerve nafte in
njenih derivatov

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. 7
Ob-46124
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 30. 1. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
tiskanje obrazcev v poštnem prometu.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena po posameznem
obrazcu.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Lamil, d.o.o., Ljubljanska
67, Kočevje, Formatisk, d.o.o., Bobenčkova
4, Ljubljana, INO, d.o.o., Polže 254, Nova cerkev, GMC, d.o.o., Kneza Koclja 11, Maribor,
Dravska tiskarna, d.o.o., Pobreška 20, Maribor, Oniks, d.o.o., Cesta na Okrožno Celje.
7. Pogodbena vrednost: 33,080.900
SIT (La Mil, d.o.o.), 1,805.850 SIT (Formatisk, d.o.o.), 12,901.774 SIT (INO, d.o.o),
3,623.620 SIT (GMC, d.o.o.), 10,815.050
SIT (Dravska tiskarna, d.o.o.), 3,516.550
SIT Oniks, d.o.o.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 33,080.900 SIT (La
Mil, d.o.o.), 1,805.850 SIT (Formatisk,
d.o.o.), 12,901.774 SIT (INO, d.o.o),
3,623.620 SIT (GMC, d.o.o.), 10,815.050
SIT (Dravska tiskarna, d.o.o.), 3,516.550 SIT
Oniks, d.o.o.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 49,847.280 SIT, 12,248.030 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 3. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 8
Ob-46127
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 6. 12. 2000.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: LX dodatki.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena po posameznem
vzrocu dodatka.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Ruj, Aleš Razpet, s.p., Dane 78, 6210 Sežana, Radgonske gorice,
d.o.o., Jankovičeva 5, 9250 Gornja Radgona, Slap, d.o., Stegne 11, 1000 Ljubljana,
Franci Cvetko, s.p., Velika Nedelja 23, 2274
Velika Nedelja, Emma, d.o.o., Veličkova 43,
1430 Hrastnik, Škofijska gospodarska rast,
d.o.o., Slomškov trg 19, 2000 Maribor, Pleteks, z.o.o., Celovška 172, 1000 Ljubljana,
Kraškommerce, d.o.o., Kočevarjeva 2, 8000
Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 5,073.000 SIT
Ruj, Aleš Razpet, s.p., Dane 78, 6210 Sežana, 12,960.000 SIT Radgonske gorice,
d.o.o., Jankovičeva 5, 9250 Gornja Radgona, 18,765.000 SIT Slap, d.o.o., Stegne
11, 1000 Ljubljana, 2,340.000 SIT Franci
Cvetko, s.p., Velika Nedelja 23, 2274 Velika
Nedelja, 74,295.000 SIT Emma, d.o.o., Veličkova 43, 1430 Hrastnik, 2,890.500 SIT
Škofijska gospodarska rast, d.o.o., Slomškov
trg 19, 2000 Maribor, 15,270.000 SIT Pleteks, z.o.o., Celovška 172, 1000 Ljubljana,
8,548.800 SIT Kraškommerce, d.o.o., Kočevarjeva 2, 8000 Novo mesto.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 5,073.000 SIT Ruj,
Aleš Razpet, s.p., Dane 78, 6210 Sežana,

12,960.000 SIT Radgonske gorice, d.o.o.,
Jankovičeva 5, 9250 Gornja Radgona,
18,765.000 SIT Slap, d.o., Stegne 11, 1000
Ljubljana, 2,340.000 SIT Franci Cvetko, s.p.
Velika Nedelja 23, 2274 Velika Nedelja,
74,295.000 SIT Emma, d.o.o., Veličkova 43,
1430 Hrastnik, 2,890.500 SIT Škofijska gospodarska rast, d.o.o., Slomškov trg 19,
2000 Maribor, 15,270.000 SIT Pleteks,
z.o.o., Celovška 172, 1000 Ljubljana,
8,548.800 SIT Kraškommerce, d.o.o., Kočevarjeva 2, 8000 Novo mesto.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,985.000 SIT, 6,096.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 3. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 9
Ob-46340
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 12. 1. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 700.000 l kurilno olje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponujena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Petrol, d.d., Dunajska c.
50, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 58,030.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 63,239.050 SIT, 58,030.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 22/01
Ob-46097
1. Naročnik: Vrtci občine Moravske Toplice.
2. Naslov naročnika: Vrtci občine Moravske Toplice, Levstikova ul. 11, 9226 Moravske Toplice, tel. 02/538-14-70.
3. Datum izbire: 22. 2. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: splošno prehrambeno blago.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, dobava.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Mlinopek d.d., Industrijska 11, 9000
Murska Sobota, 1,200.000 SIT,
2. Gramis d.o.o., Noršinska 3, 9000 Murska Sobota, 900.000 SIT
3. Marija Trajbarič, Filovci 2, 9222 Bogojina, 200.000 SIT,
4. Mercator SVS d.d., Rogozniška c. 8,
2250 Ptuj, 1.000.000 SIT,

Št.

25 / 6. 4. 2001 / Stran 1607

5. MIR – Mesna industrija Radgona, Lackova 22, 9250 Gornja Radgona, 1,200.000
SIT,
6. Jata d.d., Hladilniška c. 34, 1129 Ljubljana, 1,000.000 SIT,
7. Ljubljanske mlekarne d.d., Osojnikova
5, 2000 Maribor, 600.000 SIT,
8. Pomurske mlekarne d.d., Industrijska
10, 9000 Murska Sobota, 800.000 SIT,
9. Veletrgovina Potrošnik d.d., Arh. Novaka 2, 9000 Murska Sobota, 600.000 SIT.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 11.
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:
27. 3. 2001.
Vrtci občine Moravske Toplice
Št. 8
Ob-46128
1. Naročnik: Pošta Slovenije,d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 2. 3. 2001.
Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
letne službene obleke 1000 kos dolge
hlače, 1000 kos dolge hlače s snemljivimi hlačnicami, 800 kos letne jakne, 800
kos letne kape.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference na trgu, ocena dobavitelja, certifikat kakovosti.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kroj,d.d. Tržaška 118,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 24,400.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 24,400.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,600.000 SIT, 24,400.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 3. 2001.
Pošta Slovenije,d.o.o. Maribor
Št. 60-2001
Ob-46131
1. Naročnik: Zdravstveni dom Velenje.
2. Naslov naročnika: Vodnikova 1, 3320
Velenje, tel. 03/8995-400, telefaks
03/58-69-039.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: potrošni material iz skupine zdravila,
Velenje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: dobavitelja ni bilo mogoče izbrati, na razpis je prispela samo ena ponudba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
8/2001 pod oznako Ob-43969, Ur. l. RS,
št. 12 z dne 23. 2. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 3. 2001.
Zdravstveni dom Velenje
Št. 80/01-21
Ob-46132
1. Naročnik: Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Kandijska cesta 4,
8000 Novo mesto, faks 07/332-21-16,
e-mail: zdrav.dom-nm@guest.arnes.si, tel. št.
07/391-67-03.
3. Datum izbire: 2. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
a) material za nego ran, ostali sanitetni material, razkužila in dezinficiensi, RTG
material,
b) laboratorijski material in diagnostična sredstva,
c) stomatološki material,
d) pisarniški material in obrazci,
e) čistila in papirna konfekcija,
vse v ocenjenih količinah, razvidnih iz razpisne dokumentacije, Novo mesto.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ob izpolnjevanju pogojev - najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Mladinska knjiga, Birooprema, d.d.,
Dunajska 121, 1000 Ljubljana, za blago skupine D,
2. Dentalia, Zunanjetrgovsko podjetje,
proizvodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana, Celovška 197, za blago skupine C,
3. Chemo, trgovsko in proizvodno podjetje, d.d., Cesta v Mestni log 90, za blago skupine E,
4. Studio 33 marketing, d.o.o., Brilejeva 2,
1000 Ljubljana, za blago skupine C,
5. Mavrica Trg. pod. z barvami in laki, d.d.
Resljeva c. 1, 1000 Ljubljana, za blago skupine E,
6. Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, p.p. 143, 1001 Ljubljana, za blago skupine A, B in C,
7. Simp’S d.o.o., IOC Trzin, Motnica 3,
1236 Trzin, za blago skupine A,
8. DZS, založništvo in trgovina, d.d., Mali
trg 6, 1538 Ljubljana, Divizija trgovina Šmartinska 152, hala XII, 1538 Ljubljana, za blago skupine D,
9. Mladinska knjiga trgovina d.d., Resljeva c. 1, 1000 Ljubljana, za blago skupine D,
10. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, za blago skupine A, B in C,
11. Interexport Ljubljana, Mednarodna trgovina d.o.o., 1000 Ljubljana, Slovenska
54/VII, p.p. 502, za blago skupine D in
12. Novodom, d.o.o. Cesarjeva 29, 8000
Novo mesto, za blago skupine E.
7. Pogodbena vrednost brez DDV:
A) 29,982.119 SIT, 34,103.606 SIT,
35,243.351 SIT,
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B) 31,180.465 SIT, 27,053.794 SIT,
33,530.087 SIT,
C) 22,036.369 SIT, 35,090.344 SIT,
25,343.523 SIT, 32,410.129 SIT,
D) 9,614.993 SIT, 7,818.611 SIT,
7,856.132 SIT,
E) 6,021.398 SIT, 6,768.122 SIT,
5,754.563 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A) 35,243.351 SIT, 29,982.119 SIT,
B) 33,530.087 SIT, 27,053.794 SIT,
C) 35,090.344 SIT, 22,036.369 SIT,
D) 9,614.993 SIT, 7,818.611 SIT,
E) 6,768.122 SIT, 5,754.563 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
8 z dne 2. 2. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 3. 2001.
Zdravstveni dom Novo mesto
Št. 1
Ob-46322
1. Naročnik: Osnovna šola Poljane.
2. Naslov naročnika: Poljane 100, 4223
Poljane nad Škofjo Loko, tel. 04/507-05-00,
faks 04/507-05-28.
3. Datum izbire: 7. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeni artikli za potrebe šolske
prehrane, kraj dobave: Osnovna šola Poljane, Poljane 100, 4223 Poljane nad
Škofjo Loko.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila iz razpisne dokumentacije.
Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, za dobavo kruha in
pekovskih izdelkov,
b) Kraljeve mesnine, mesna industrija,
d.d., Agrokombinatska 63, 1001 Ljubljana,
za dobavo mesa in mesnih izdelkov,
c) Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 93,
3301 Petrovče, za dobavo mleka in mlečnih
izdelkov,
d) Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo, za dobavo sadja in zelenjave,
e) Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva c.
54, 4220 Škofja Loka, za dobavo rib in ostale hrane,
f) Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo, za dobavo jajc,
g) Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva c.
54, 4220 Škofja Loka, za dobavo mlevskih
izdelkov in testenin,
h) Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva c.
54, 4220 Škofja Loka, za dobavo sirupov in
sadnih sokov,
i) Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva c.
54, 4220 Škofja Loka, za dobavo ostalega
prehrambenega blaga.
7. Pogodbena vrednost: 22,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: je različna po skupinah, ter težko primer-

ljiva, 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: 2. 4. 2001.
Osnovna šola Poljane
Št. 45/921/2001
Ob-46324
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, telefaks št. 01/474-24-42.
3. Datum izbire: 20. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava drobne opreme in materiala
pri zamenjavi VN opreme v RTP
220/110/35 kV Kleče - V. etapa.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna ponudbena cena - 85%,
plačilni pogoji - 5%, potrjene reference ponudnika za dobavo identične opreme - 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.d., Cesta
24. junija 3, 1231 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 20,535.946,88
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 17,609.390,65 SIT.
Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja ponudba: 21,134.068 SIT, najnižja ponudba 19,446.318,72 SIT.
Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 45/894/2001
Ob-46325
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, telefaks št. 01/474-24-42, tel št.
01/474-24-41.
3. Datum izbire: 21. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba elektromontažnih del pri zamenjavi VN opreme v RTP 220/110/35 kV Kleče.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral postopek s pogajanji brez predhodne objave (2. točka
97. člena ZJN-1), ker predstavlja V. etapa zamenjave VN opreme v pogledu obsega del
in tehnologije izvedbe nadaljevanje dosedanjih štirih etap, katere je izvajal isti izvajalec,
ki je tudi izvajalec v tej etapi.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: C & G, d.o.o., Riharjeva
38, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 41,158.020,68
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 33,837.655 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2001.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Prenos električne energije
Ob-46326
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, telefaks št. 01/474 2442, tel št.
01/474 2441.
3. Datum izbire: 22. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba gradbenih in obrtniških del pri zamenjavi VN
opreme v RTP 220/110/35 kV Kleče.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral postopek s pogajanji brez predhodne objave (2. točka
97. člena ZJN-1), ker predstavlja V. etapa zamenjave VN opreme v pogledu obsega del
in tehnologije izvedbe nadaljevanje dosedanjih štirih etap, katere je izvajal isti izvajalec,
ki je tudi izvajalec v tej etapi.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradis, GP LJubljana, d.d.,
Ulica Gradnikove brigade 11, 1122 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 173,967.096
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 25,586.785 SIT.
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: 30. 3. 2001.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 751-2/2001
Ob-46332
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije
(ZGS).
2. Naslov naročnika: Večna pot 2, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: 26. 1. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: potrošni računalniški material po seznamu iz razpisne dokumentacije.
Kraj dobave: območne enote ZGS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: pri ocenjevanju ponudb so bila
upoštevana vsa merila in način ocenjevanja
ponudb iz razpisne dokumentacije (cena, plačilni pogoji, dobavni rok).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: DZS, založništvo in trgovina,
d.o.o., Divizija trgovina, Mali trg 6, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 9,728.374,16
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,978.451,41 SIT brez DDV,
9,728.374,16 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javno naročilo je bilo oddano po odprtem postopku.

12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2001.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 751-17/2000
Ob-46334
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije
(ZGS).
2. Naslov naročnika: Večna pot 2, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: potrošni pisarniški material, območne
enote ZGS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je prejel le eno ponudbo, zato
na podlagi prvega odstavka 76. člena ZJN-1
ni izbral najugodnejšega ponudnika.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2001.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-46335
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-11-300, faks
04/20-42-449, e-pošta: jpk@komunala-kranj.si.
3. Datum izbire: 8. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
a) cevi in fazoni duktil od ∅ 80 do
∅ 400 mm,
b) alkaten cevi od ∅ 3/4“ do
∅ 110 mm,
c) armature, kroglični zasuni, spojke,
ogrlice, fitingi, vijačni material – za cevi,
navedene v prvi in drugi alinei,
č) vodomeri od ∅ 3/4“ do ∅100 mm.
Kraj dobave: Kranj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena: ponder 50,
– rok dobave oziroma odzivni čas: ponder 30,
– plačilni pogoji: ponder 15,
– garancija: ponder 5.
Vsako merilo je ocenjeno z oceno od 0
do 10 na podlagi primerjave vseh prispelih
ponudb. Ocene se lahko tudi ponavljajo, če
je ponujeni element med različnimi ponudniki enakovreden.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) cevi in fazoni duktil od ∅ 80 do ∅ 400
mm: Coma Commerce, d.o.o., Slovenčeva
93, Ljubljana,
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b) alkaten cevi od ∅ 3/4“ do ∅ 110 mm:
Coma Commerce, d.o.o., Slovenčeva 93,
Ljubljana,
c) armature, kroglični zasuni, spojke, ogrlice, fitingi, vijačni material – za cevi pod a) in
b): za armature in ogrlice: Coma Commerce, d.o.o., Slovenčeva 93, Ljubljana; za kroglične zasune, spojke, fitinge in vijačni material: Merkur, d.d., PS – JAP, Cesta na Okroglo 7, Naklo,
č) vodomeri od ∅ 3/4“ do ∅ 100 mm vodomeri SPX: Jordan, d.o.o., Draga 1, Šmarješke Toplice; vodomeri ABB: Merkur, d.d.,
PS – JAP, Cesta na Okroglo 7, Naklo.
7. Pogodbena vrednost:
a) cevi in fazoni duktil od ∅ 80 do ∅ 400
mm: 60,000.000 SIT,
b) alkaten cevi od ∅ 3/4“ do ∅ 110 mm:
10,000.000 SIT,
c) armature, kroglični zasuni, spojke, ogrlice, fitingi, vijačni material – za cevi, pod a)
in b): 10,000.000 SIT,
č) vodomeri od ∅ 3/4“ do ∅100 mm:
10,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: naročnik ni mogel ugotavljati vrednosti posamezne ponudbe, ker ni mogel navesti točnih količin posameznih vrst materiala, saj so
le-te odvisne od obsega in strukture obnove
javnega vodovoda oziroma pridobljenih del. Pri
ocenjevanju ponudb je upošteval cene po predloženih cenikih za material, ki ga je naročnik
v zadnjem obdobju najpogosteje uporabljal pri
delu in odpravi okvar na vodovodnem sistemu.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2001.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Ob-46337
1. Naročnik: Vrtec Mavrica Brežice.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 5,
8250 Brežice; e-mail: vrtec-mavrica.brezice@guest.arnes.si; tel. 07/499-13-70.
3. Datum izbire: 22. 2. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
1. sadje in zelenjavo v vrednosti ca.
3,500.000 SIT,
2. kruh in pekovsko pecivo v vrednosti ca. 2,500.000 SIT,
3. sveže meso v vrednosti ca.
4,100.000 SIT,
4. mesni izdelki v vrednosti ca.
1,000.000 SIT,
5. mleko in mlečni izdelki v vrednosti ca. 2,500.000 SIT,
6. jajca v vrednosti ca. 600.000 SIT,
7. testenine in keksi v vrednosti ca.
800.000 SIT,
8. splošno prehrambeno blago v
vrednosti ca. 10,000.000 SIT.
Kraj dobave: Vrtec Mavrica Brežice,
Šolska ulica 5, 8250 Brežice in Kregarjeva
7, 8250 Brežice – kuhinja, skladišče Vrtca
Mavrica Brežice.
5. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): rok plačila, cena, reference,
dodatne ugodnosti.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. skupina: sadje in zelenjava – KZ Krka
z.o.o., Rozmanova 10, 8000 Novo mesto in
KZ Krško z.o.o., Rostoharjeva 88, 8270 Krško,
2. skupina: kruh in pekovsko pecivo –
Klasje MPP d.d., Resljeva 16, 3000 Celje,
3. skupina: sveže meso – Mesni butik
Pigi, Ul, br. Gerjevič 41, 8257 Dobova
4. skupina: mesni izdelki – KZ Krka z.o.o.,
Rozmanova 10, 8000 Novo mesto in Kraljeve mesnine, Agrokombinatska 63, 1001
Ljubljana,
5. skupina: mleko in mlečni izdelki – Ljubljanske mlekarne, Sevno 11, 8000 Novo mesto in Mlekarna Celeia, Arja vas 92, 3301
Petrovče,
6. skupina: jajca – KZ Krško z.o.o., Rostoharjeva 88, 8270 Krško,
7. skupina: testenine, keksi in zamrznjeni
izdelki iz testa – Klasje MPP d.d., Resljeva
16, 3000 Celje, Žito d.d., Šmartinska 30,
1000 Ljubljana in Pekarna Pečjak d.o.o.,
Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica,
8. skupina: splošno prehrambeno blago
– Mercator d.d., Livada 6, 8000 Novo mesto in Kolinska prehrambena industrija d.d.,
Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 25,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 18.
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: 28. 3. 2001.
Vrtec Mavrica, Brežice

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. 01/01
Ob-46310
1. Naročnik: Javno podjetje Ljubljanske
tržnice, d.o.o., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana, Kopitarjeva ulica 2, tel. 300-12-00, faks
43-27-171.
3. Datum izbire: 12. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: preureditev in obnova prostorov v pokriti tržnici Šiška, Podjunska
3, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 90%, reference 10%,
izvajalec je izbran po razpisanih kriterijih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Adaptacije vzdrževanje,
d.o.o., Ribičičeva 21, 1000 Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost: 38,359.430,67
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 51,441.098 SIT, 38,359.430,67 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2001.
Javno podjetje
Ljubljanske tržnice, d.o.o.,
Ljubljana
Št. 1
Ob-46339
1. Naročnik: Pošta Slovenije,d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 7. 2. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja pošte Cerkvenjak.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, certifikat kakovosti.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sortima, d.o.o. Koroška 118,
2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 21,962.959,15
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 23,700.260,00 SIT, 20,535.744,80 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Ob-46458
1. Naročnik: Občina Loški Potok.
2. Naslov naročnika: Hrib 17, 1318 Loški Potok, faks 01/83-50-102.
3. Datum izbire: 9. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: rekonstrukcija zdravstvene
postaje Loški Potok v naselju Hrib, Občina Loški Potok.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: zaposlenost, opremljenost ponudnika, ponudbena cena, fiksnost cen, reference, plačilni rok, rok izvedbe. Na osnovi
meril iz razpisne dokumentacije prejeto največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GP Gradišče, d.d., Cesta 4.
maja 80, 1380 Cerknica.
7. Pogodbena vrednost: 101,774.148,20
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 67,822.782 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 133,266.065,92 SIT, 101,774.148,20 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: 31. 3. 2001.
Občina Loški Potok

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. 3949
Ob-46228
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, tel.
07/48-02-0, faks 07/49-22-888.
3. Datum izbire: 28. 12. 2000.
4. Vrsta in obseg storitev: nadzor in
spremljanje delovnih procesov spremljanja goriva.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: zaradi objektivnih razlogov in razlogov, ki so povezani z varovanjem izključnih
pravic in glede na to, da so naročene storitve nadaljevanje aktivnosti pri Nadzoru in
spremljanju delovnih procesov spremljanja
goriva v NEK, je naročnik izbral Nutec, d.o.o.,
Večna pot 11, 1111 Ljubljana, ki ima delavce, ki že imajo izkušnje in tovrstna znanja
(strokovne izpite, tečaj Osnove tehnologij
močnosti reaktorjev, MOV Universal diagnostic system, tečaj za inženirski simulator v
IJS), poznajo problematiko in vse delovne
procese ter so že prejšnja leta sodelovali v
NE Krško.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nutec, d.o.o., Večna pot
11, 1111 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 12,956.187,26
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,956.187,26 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
Datum odposlanja zahteve za objavo:
29. 3. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 3949
Ob-46119
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, Slovenija, tel. 00386/7/480-24-36, faks
00386/7/492-15-28.
3. Datum izbire: 13. 3. 2001.
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4. Vrsta in obseg storitev: storitve revizije (enoletna inšpekcija) motorja št. 1 reaktorske hladilne črpalke in remontna
storitev (desetletna inšpekcija) na motorju št. 2 reaktorske hladilne črpalke.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila so enaka kot so bila navedena v razpisni dokumentaciji. Izbrani dobavitelj je dosegel največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MG Servis, Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvaška.
7. Pogodbena vrednost: 9,835.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 38,515.000 SIT (180.000 EUR),
9,835.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 3. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Ob-46120
1. Naročnik: Varstveno delovni center Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Šmihel 3, 8000
Novo mesto, tel. 07/39-33-240, faks
07/39-33-255.
3. Datum izbire: 6. marec 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: dobava gotove prehrane.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merili sta bili cena (80%) in število ponujenih jedilnikov (20%).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sondexho, d.o.o., Tržaška
40, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1.185 SIT za
povprečni dnevni obrok.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1.198,30 SIT, 1.185 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 8 z dne 2. 2. 2001,
Ob-43120.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 3. 2001.
Varstveno delovni center Novo mesto
Št. 3949
Ob-46122
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško (tel.
07/48-02-000, faks 07/49-21-528).
3. Datum izbire: 2. 3. 2001 (datum sklenitve pogodbe: 21. 3. 2001).
4. Vrsta in obseg storitev: storitve inšpekcije 35 regulacijskih in ugasnitvenih svežnjev reaktorja z metodo vrtinčnih tokov, ultrazvočno metodo in vizualno v Nuklearni
elektrarni Krško v času remonta 2001.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: natančna merila za dodelitev naročila so bila navedena v razpisni dokumen-

taciji (tehnični kriteriji, komercialni kriterij, ponudnikove reference, ponudnikove izkušnje
s podobnimi tehnikami, osebne reference in
izkušnje, ALARA).
Izbrani dobavitelj je dosegel najvišjo skupno oceno.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Framatome-Intercontrole, 13
rue du Capricorne, Sillic 433, 94583 Rungis Cedex, Francija.
7. Pogodbena vrednost: 23,974.038,24
SIT (112.800 EUR).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 27,735.921,90 SIT (130.500 EUR),
23,974.038,24 SIT (112.800 EUR).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 3. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 352-06-4/98-5-503
Ob-46318
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1,
2250 Ptuj, telefon: 02-778-59-21, faks
02-771-78-31.
3. Datum izbire: 13. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba geotehničnih in geofizikalnih preiskav lokacije, predvidene za izgradnjo Centra za
ravnanje z odpadki “Gajke” v Spuhlji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša ponudba: ponudbena cena 85% (maksimalno
85 točk), rok dokončanja del 10% (maksimalno 10 točk), reference 5% (maksimalno
5 točk). Najugonejša je bila ponudba, ki je
po merilih zbrala največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GPROCOM, Gradbeni in geotehnični inženiring storitve, d.o.o., Sokolska ulica 22, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 6,519.093,70
SIT (v ceno je vključen DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 1,500.000 SIT (v ceno ni vključen DDV).
9. Število prejetih ponudb: prejeli smo 5
ponudb, od tega so bile 4 pravilne.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,205.407 SIT (z vključenim DDV),
6,519.093,70 SIT (z vklučenim DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2001.
Mestna občina Ptuj
Št. 350-04/01
Ob-46095
1. Naročnik: Občina Markovci.
2. Naslov naročnika: Markovci 43, 2281
Markovci,
tel.
02/788-88-84,
faks
02/788-88-81.
3. Datum izbire: 5. 2. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za 1.
fazo obrtne cone Novi Jork – Markovci.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponujena cena 45 točk, rok izdelave 35 točk, plačilni pogoji 10 točk in reference ponudnika 10 točk. Izbrani ponudnik je
zbral največje število točk do možnih 100.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IMP montaža Maribor, Špelina ulica 2, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 3,500.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,500.000 SIT, 6,188.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: izbrani ponudnik je bil izbran na osnovi javnega razpisa brez omejitev.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 3. 2001.
Občina Markovci
Ob-46416
1. Naročnik: Občina Oplotnica.
2. Naslov naročnika: Grajska cesta 1,
2317 Oplotnica, tel. 02/845-09-00, faks
02/845-09-09.
3. Datum izbire: 12. 12. 2000.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
prevozov predšolskih in šolskih otrok v
vrtce in osnovne šole Občine Oplotnica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena oziroma najnižja cena prevozov za vse razpisane relacije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Certus avtobusni promet Maribor, d.d., Linhartova 22, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 8,850.580 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,814.800 SIT, 8.850 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: zaključen postopek revizije javnega
naročila.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000, Ob-38072.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Občina Oplotnica

Javni razpisi
Preklic
Št. 15405-0001/00
Ob-46331
Na podlagi 16. in 30. člena statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine
Ivančna Gorica, št. 2/99) in II. točke Sklepa
o opravljanju storitev pomoč družini na domu
– socialna oskrba na domu od 1. 7. 2001
dalje, št. 15405-0001/00, sprejetega na
17. seji Občinskega sveta občine Ivančna
Gorica, dne 29. 3. 2001, objavlja župan Občine Ivančna Gorica preklic javnega natečaja
za podelitev koncesije za opravljanje storitev
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pomoči družini na domu – socialna oskrba
na domu, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 110-111 z dne 1. 12. 2000, zaradi spremenjene odločitve občinskega sveta.
Občina Ivančna Gorica
Popravek
Ob-46359
V javnem razpisu za zbiranje predlogov za
sofinanciranje programov projekta aktivnega
preživljanja prostega časa mladih, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 22-23 z dne 30. 3.
2001, Ob-45897 (stran 1457), se pod točko
4 (Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu in
merila za dodelitev sredstev), 4.1. Pogoji, ki
jih morajo izpolnjevati ponudniki, dopolni v
prvem odstavku, tako da se pravilno glasi:
Na ta razpis se lahko prijavijo ponudniki s
statusom društva, ki so člani Zveze za šport
otrok in mladine Slovenije in pravne osebe
javnega prava, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa.
Zveza za šport otrok
in mladine Slovenije
Ob-46094
Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve v imenu
komisije Evropske Unije objavlja
popravek
razpisa za sofinanciranje Phare
Posebnega pripravljalnega programa za
strukturne sklade za projekt Regionalna
politika in kohezija, Razvijanje
regionalnega zaposlitvenega
finančnega instrumenta – Splošne
dotacije za usposabljanje v Savinjski
regiji
Poziv k prijavi je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 11 z dne 16. 2. 2001, za projekte usposabljanja nezaposlenih in zaposlenih
oseb v Savinjski regiji (Ob- 43884).
Spremeni se višina predvidenih sredstev,
ki znaša 390.000 EUR.
Ostali razpisni pogoji, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 11 z dne 16. 2. 2001, so
nespremenjeni. Prijavnice je potrebno poslati najkasneje do 17. aprila 2001 do 16.
ure, na naslov: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Področje zaposlovanja, prestrukturiranja in poklicnega izobraževanja,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Ob-46096
The Government of Republic of Slovenia,
Ministry of Labour, Family and Social Affairs
on behalf of European Commission issues a
Corrigendum
to the Call for Proposals for the Project
Regional Policy and Cohesion,
Developing regional Employment
Financial Instrument – Training Grant
Scheme in Savinjska Region
The invitation to Tender was published in
the Official Gazette of the Republic of Slovenia N°11 on 16th February 2001 for projects
for training of unemployed and employed
persons in Savinjska region (Ob-43885).
The global indicative amount of funds available for the project has been increased to
amount of EUR 390,000.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
All other provisions having been published in the Official Gazette of the RS N°11 of
16th February 2001 shall remain unchanged.
The deadline for submission of offers is 17th
April 2001 at 16.00, at Ministry of Labour,
Family and Social Affairs, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, Department for Employment,
Restructuring and Vocational Education.
The Government
of Republic of Slovenia
Ministry of Labour,
Family and Social Affairs
Št. 315/01
Ob-46223
Na podlagi 5. člena Splošnih pogojev poslovanja Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Ur. l. RS, št.
117/00), Ekološko razvojni sklad Republike
Slovenije, javni sklad, objavlja
spremembo javnega razpisa
za kreditiranje okoljskih naložb
22IN01A
Javni razpis za kreditiranje okoljskih naložb 22IN01A, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 15/01 z dne 2. 3. 2001, Ob-44462, se
v prvi alinei prvega odstavka 2.b točke (Splošni pogoji kreditiranja) za besedilom “novim
okoljevarstvenim standardom” doda besedilo “v obdobju treh let od sprejema standarda” in črta besedilo “za velika in 25%
upravičenih stroškov”.
Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije,
javni sklad
Ob-46222
Na podlagi 66. in 70. člena Zakona o
javnih naročilih objavljamo
sklep
o izbiri koncesionarja za izvajanje
dimnikarske službe na območju Občine
Mislinja
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika
– koncedenta: Občina Mislinja, Šolska c.
34, Mislinja.
2. Predmet koncesije: koncesija za izvajanje dimnikarske službe na območju Občine Mislinja.
3. Utemeljitev izbire ponudnika: cena in
druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
4. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje je bilo na naslovu
Občine Mislinja, Šolska c. 34, Mislinja, dne
14. 3. 2001 ob 9.30.
5. Število prispelih ponudb: 2.
6. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za oddajo koncesije za izvajanje dimnikarske
službe na območju Občine Mislinja.
7. Podelitev koncesije: v skladu z 12. točko javnega razpisa koncesionar ni zbran.
8. Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 5-6 z dne 26. 1. 2001.
Občina Mislinja
Ob-46462
Posebna objava javnega naročila
Republika Slovenija
Projekt posodobitve evidentiranja
nepremičnin izvedba registracije
stanovanj-1, SMA_3.1G_NCB1 št.
posojila: IBRD 4498-0 SLO

1. Republika Slovenija je dobila posojilo
pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj
(MBOR) zaradi delnega pokrivanja stroškov
Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin ter bo del posojila namenila izplačilu obveznosti pogodbe za izvedbo registracije stanovanj - 1, SMA_3.1G_NCB1. Posojilo je
bilo pridobljeno 17. novembra 1999.
2. Geodetska uprava Republike Slovenije objavlja javni razpis za izbiro izvajalca za
izvedbo registracije stanovanj –1. Javni razpis zajema izvedbo geodetske izmere stavbišč, določitev skupnih prostorov stanovanjskih objektov, izdelavo etažnih načrtov, koordinacijo priprave sporazuma o uporabi in
vzdrževanju skupnih prostorov in koordinacijo vseh postopkov vezanih na vknjižbo stanovanj v zemljiško knjigo.
Razpis je razdeljen na sklope, ki so opredeljeni s prostorsko pristojnostjo območnih
geodetskih uprav. Ponudniki se lahko prijavijo na razpis v celoti ali pa za posamezne
sklope. Ponudbe bodo ocenjevane po sklopih. Izvedba vsakega sklopa bo dodeljena
ponudniku z najnižjo ceno za sklop. Ponudniki morajo ponuditi vse storitve znotraj določenega sklopa.
Ponudniki smejo ponuditi popuste.
3. Javni razpis bo potekal v skladu s postopki, ki veljajo za mednarodne javne razpise
in so opredeljeni v smernicah Mednarodne
banke za obnovo in razvoj: Naročila in nabava
v času prejemanja posojila Mednarodne banke za obnovo in razvoj ter kredita Mednarodne organizacije za razvoj. Javnega razpisa se
lahko udeležijo vsi ponudniki iz držav, ki so
navedene v smernicah Svetovne banke.
4. Zainteresirani ponudniki lahko dobijo
dodatne informacije in si pogledajo razpisno
dokumentacijo na naslovu: Geodetska uprava Republike Slovenije, Projekt posodobitve
evidentiranja nepremičnin, Martina Učak, soba številka 2/100, Zemljemerska ulica 12,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija, Tel. +386 1
478 4922, Fax: +386 1 478 4822, E-mail:
rerm.pco@gov.si.
5. Ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo v angleškem jeziku na omenjenem
naslovu ob predložitvi pisnega zahtevka in
vplačilu nevračljivega zneska v višini 5.000
SIT na žiro račun št. 50100-845-62067
(sklic 18 25127-7130007).
6. Ponudbe za ta javni razpis morajo prispeti na zgoraj navedeni naslov najkasneje
do 22. maja 2001 do 9. ure po lokalnem
času. Vse ponudbe morajo vsebovati tudi
finančno zavarovanje resnosti ponudbe v znesku najmanj 3% od vrednosti ponudbe. Prepozno prispela ponudba bo zavrnjena.
7. Odpiranje ponudb v prisotnosti predstavnikov ponudnikov, ki želijo spremljati odpiranje, bo 22. maja 2001 ob 9. uri na naslovu: Geodetska uprava Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, sejna dvorana P41,
SI-1000 Ljubljana.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 113/2001
Ob-46219
Na podlagi 27. člena Zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, 8/91-I) in na podlagi
5. in 9. člena Pravilnika o postopku in merilih
za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov Ur. l. RS, št 87/99 in 21/01) Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana, objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
javni razpis
za sofinanciranje organizacije
znanstvenih sestankov v letu 2001
1. Naziv in sedež proračunskega porabnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo).
2. Predmet razpisa je sofinanciranje:
– znanstvenih sestankov, ki so namenjeni
izmenjavi in preverjanju spoznanj in znanj, ki
so plod lastnega raziskovalnega dela znanstvenikov,
– znanstvenih sestankov, ki so namenjeni
prenosu temeljnih znanstvenih spoznanj v
prakso in tehnološki razvoj.
Ministrstvo sofinancira stroške tiskanja vabil in izvlečkov referatov, najemnine dvorane
in bivanja vabljenih predavateljev iz tujine.
Učnih delavnic in poletnih šol ministrstvo ne
sofinancira, prav tako ne sofinancira sestankov,
ki jih organizirajo vladne organizacije.
3. Sestanek lahko prijavi na javni razpis
javne raziskovalne organizacije, društva in
združenja, ki organizirajo sestanek (organizator).
Osnovna pogoja:
– na sestanku mora biti predvidenih najmanj 10 referatov oziroma vabljenih predavanj,
– pred sestankom mora organizator izdati zbornik izvlečkov referatov.
4. Osnovna merila za izbor so:
– aktualnost tematike in pričakovana odzivnost,
– reference predavateljev,
– organizacijske reference organizatorja
sestanka.
Prednost pri sofinanciranju imajo sestanki:
– ki imajo mednarodni značaj,
– katerih organizatorji so vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij ministrstva,
– pri katerih je zagotovljena racionalnejša
poraba sredstev.
5. Okvirna višina sredstev za izvedbo
predmeta razpisa je 90 milijonov SIT.
6. Sestanek mora biti izpeljan v letu 2001.
V primeru velikih sestankov, ki bodo potekali
po letu 2001, se sofinancira samo pripravljalna dela.
7. Vloga na razpis mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec in samostojne priloge:
– programski okvir z utemeljitvijo potrebe
po organiziranju sestanka,
– seznam članov programskega in organizacijskega odbora (z nazivi in institucijo),
– seznam vabljenih predavateljev (z nazivi
in institucijo in okvirno temo njihovega znanstvenega prispevka),
– oceno usposobljenosti za organizacijo
sestanka in seznam že organiziranih sestankov,
– finančni predračun,
– izpisek iz registra društev ali registra
združenj.
Prijavo (prijavni obrazec in samostojne priloge) je treba poslati v dveh izvodih.
8. Razpisno dokumentacijo zainteresirani
dvignejo od dneva objave razpisa do 4. 5.
2001 v recepciji Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana vsak delavnik od 7. do 17. ure ali poiščejo na domači strani MŠZŠ.
9. Vloge z vidno oznako “Ne odpiraj - vloga za javni razpis za sofinanciranje organiza-

cije znanstvenih sestankov v letu 2001“ in
naslovom ministrstva morajo prispeti v sprejemno pisarno ministrstva ne glede na način
prenosa do vključno 4. 5. 2001 do 15. ure.
Vsaka vloga mora biti v svojem ovitku.
10. Odpiranje vlog bo na Ministrstvu za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, v sejni
sobi v III. nadstropju, 8. 5. 2001.
11. O izboru bodo prijavitelji obveščeni
najpozneje do 10. 7. 2001.
12. Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Ministrstvu za šolstvo,
znanost in šport pri Živi Žlajpah osebno ali po
telefonu 061/17-84-716.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 114/2001
Ob-46220
Na podlagi določb Zakona o Vladi Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97, 23/99 in 119/00), 52/I. člena Zakona o upravi (Ur. l. RS, št. 67/94,
20/95-US RS, 29/95 in 80/99), 27. člena
Zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS/I,
št. 8/91-I), 5. člena Pravilnika o financiranju
in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98 in
48/99) in Sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Države Izrael o sodelovanju
v kulturi, izobraževanju in znanosti (Ur. l. RS,
št. 7/94), Ministrstvo Republike Slovenije za
šolstvo, znanost in šport, Trg Osvobodilne
fronte 13, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenega
sodelovanja z Državo Izrael v obdobju
2001–2002
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) slovenskih in izraelskih raziskovalcev, ki
izvajajo skupne raziskovalne projekte.
Medsebojni obiski v okviru programa
izmenjave raziskovalcev bodo financirani:
– vsako leto 1 kratek obisk (7-10 dni)
slovenskega raziskovalca v Izraelu in povratni obisk izraelskega partnerja;
– vsako leto 1 dolgi obisk (1-2 meseca)
slovenskega raziskovalca v Izraelu in povratni obisk izraelskega partnerja.
3. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– vloge za sofinanciranje se lahko nanašajo na raziskave v naravoslovju, tehniki, medicini, biotehniki in družboslovju,
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 8/91),
– predlogi projektov se morajo navezovati
na s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport financirane programe dela JRO ali s strani
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega in aplikativnega raziskovanja ali s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport sofinancirane mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5. okvirnem programu EU na področju
raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitev) obvezno navesti šifro programa ali projekta.
4. Merila za izbiro so:
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– znanstvena relevantnost skupnih raziskav,
– raziskovalna usposobljenost sodelujočih raziskovalcev,
– utemeljenost mednarodnega sodelovanja,
– vključevanje mladih raziskovalcev.
5. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 10,000.000 SIT.
6. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
datuma sprejema projekta, tj. po uskladitvi
med Ministrstvom Republike Slovenije za šolstvo, znanost in šport in Ministrstvom za znanost, kulturo in šport Države Izrael do 31.
decembra 2002.
7. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. julij 2001.
8. Vloga za sofinanciranje mora vsebovati
naslednje elemente:
– naslov projekta,
– podatke o prijavitelju,
– podatke o slovenskem in izraelskem nosilcu projekta in ostalih sodelujočih raziskovalcih,
– načrt obiskov slovenskih in izraelskih
raziskovalcev za obdobje julij – december
2001 in januar-december 2002,
– kratke življenjepise (največ ena stran)
slovenskega in izraelskega nosilca projekta
ter sodelujočih raziskovalcev z najpomembnejšimi publikacijami, ki se nanašajo na vsebino projekta v zadnjih petih letih,
– opis projekta.
9. Pisne vloge v štirih izvodih z oznako
“Ne odpiraj, vloga za javni razpis za sofinanciranje znanstvenega sodelovanja z Državo
Izrael v obdobju med 2001 in 2002” in z
naslovom pošiljatelja na hrbtni strani morajo
ponudniki dostaviti v zaprtih ovojnicah na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana.
Istočasno morajo biti vloge v štirih izvodih
poslane na naslov: Mrs. Rivka Azoulay, International Scientific Relations, Ministry of Science, Culture and Sport, P.O.Box 49100,
91490 Jerusalem, Israel.
10. Vloge morajo na oba naslova prispeti
do vključno srede, 23. maja 2001 do 12.
ure.
11. Vloge bo po preteku tega roka odprla
komisija za odpiranje vlog. Nepravočasnih in
nepravilno opremljenih oziroma oddanih vlog
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
pošiljateljem.
12. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana, v četrtek, 24. maja 2001
ob 9. uri.
13. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
juniju 2001.
14. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo vsak dan po objavi razpisa v
Ministrstvu Republike Slovenije za šolstvo,
znanost in šport, Ljubljana, Trg OF 13, tel.
01/47-84-600, faks 01/47-84-719. Razpis in razpisna dokumentacija sta objavljena
tudi na domači strani Ministrstva.
15. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na Ministrstvu
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana,
pri
Alenki
Mihailovski,
tel.
01/17-84-690, alenka.mihailovski@mszs.si.
Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport
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Ob-46341
Podjetniški center Novo mesto, d.o.o. (v
nadaljevanju: PC) in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) v
sodelovanju z Dolenjsko banko d.d., Novo
mesto; SKB banko d.d., Ljubljana; Krekovo
banko d.d., Maribor; Novo Ljubljansko banko d.d., Ljubljana; SIB banko d.d., Ljubljana
in z ostalimi bankami, ki bodo pristopile k
projektu, objavljata
razpis
za finančno pomoč brezposelnim
osebam, ki so oziroma bodo realizirale
samozaposlitev od 1. 1. 2000 naprej
s posredovanjem ZRSZ
na območju Mestne občine Novo mesto
ter občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Žužemberk, Kočevje, Metlika, Semič, Črnomelj.
1. Predmet razpisa: finančna pomoč brezposelnim osebam, ki so oziroma bodo realizirale samozaposlitev s pomočjo Zavoda RS
za zaposlovanje, preko programa pospeševanja samozaposlovanja, v obdobju od 1. 1.
2000 naprej. Prosilci so upravičeni do posojila v višini 1,000.000 SIT.
Skupna predvidena razpoložljiva masa
sredstev za izvedbo razpisa je 117,000.000
SIT, in sicer:
v SIT
Občina

Znesek posojila

MO Novo mesto
66,000.000
Šentjernej
6,000.000
Škocjan
4,000.000
Trebnje
12,000.000
Žužemberk
2,000.000
Dol. Toplice
5,000.000
Mirna Peč
3,000.000
Kočevje
2,000.000
Semič
5,000.000
Metlika
11,000.000
Črnomelj
1,000.000
Skupaj
117,000.000
Podjetniški center Novo mesto si pridržuje pravico spremeniti predvideni znesek razpisanih posojil v primeru, da občine v projektu ne bodo nakazale sredstev v skladu s
finančnim planom za izvajanje projekta posojil za samozaposlitvene osebe za leto 2001.
2. Splošni pogoji: na razpis se lahko prijavijo brezposelne osebe, ki so v obdobju od
1. 1. 2000 naprej realizirale samozaposlitev
skozi ustrezni program na ZRSZ ali imajo
podpisano pogodbo o subvencioniranem
svetovanju na podlagi napotnic.
Prosilec mora imeti sedež dejavnosti na
območju občin, ki so pristopile kot vlagateljice k projektu posojil za samozaposlovanje
podjetnikov začetnikov.
3. Pogoji za odobritev posojila:
a) Znesek posojila: 1 mio SIT za samozaposlitev (po pogojih iz 2. točke);
b) Obrestna mera: TOM + 2% letno;
c) Odplačilna doba: 3 leta (z dodatno
možnim moratorijem 6 mesecev);
d) Stroški posojila: 0,5% od zneska odobrenega posojila (najmanj 15.000 SIT);
e) Zavarovanje posojila:
– z garancijo iz Garancijske sheme za Dolenjsko (možnost samo za prosilce iz občin vlagateljic v Garancijsko shemo za Dolenjsko, ki imajo plačano pristopnino), v višini
50% odobrenega posojila, 50% pa v skladu
s pogoji banke ali
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– 100% v skladu s pogoji banke.
4. Vsebina vloge za odobritev posojila:
vsebina vloge za odobritev posojila je razvidna iz obrazca Vloga za posojilo iz sredstev
programa financiranja podjetnikov začetnikov, ki ga lahko prosilci dobijo:
– v Podjetniškem centru Novo mesto,
Ljubljanska cesta 26, Novo mesto, (ga. Bukovac, Povše, tel. 07/33-72-980),
– v Razvojnem centru Pokolpje, Roška
64,
Kočevje
(ga.
Glavač,
tel.
01/89-50-610),
– na Območni obrtni zbornici Metlika,
Partizanski trg 5, Metlika (ga. Bajuk, tel.
07/30-58-142),
– na Občini Semič, Semič 14, Semič (ga.
Kambič, tel. 07/30-67-083),
– na Občini Črnomelj, Trg svobode 3,
Črnomelj
(ga.
Stjepanovič,
tel.
07/30-61-100),
– na Občini Metlika, Mestni trg 24, 8330
Metlika (ga. Puljak, tel. 07/36-37-410).
Obravnavane bodo le vloge, oddane na
izvirnih obrazcih.
Vloga bo zavrnjena, če:
– ne bo vsebovala popolne zahtevane dokumentacije,
– ne bo ustrezala splošnim pogojem iz
2. točke razpisa ter kriterijem Odbora za odobritev posojil in garancij.
5. Ostali pogoji: razpis je odprt od objave
do vsakega 20. v mesecu oziroma do porabe sredstev. Ustrezne in popolne vloge bo
obravnaval Odbor za odobritev posojil in garancij iz Garancijske sheme za Dolenjsko in
banke, enkrat mesečno.
Podjetniški center Novo mesto, d.o.o.,
bo o odločitvi Odbora pisno seznanil prosilca najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu
odločitve.
6. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na vseh mestih navedenih v 4. točki tega
razpisa.
Podjetniški center Novo mesto d.o.o.
Ob-46342
Na podlagi pravil o delovanju Garancijske
sheme za Dolenjsko, sklepa Nadzornega odbora Garancijske sheme za Dolenjsko in sprejetega programa dela Podjetniškega centra
Novo mesto za leto 2001, objavlja Podjetniški
center Novo mesto d.o.o., Garancijska shema za Dolenjsko (v nadaljevanju: PC GS) v
sodelovanju z Dolenjsko banko d.d., Novo
mesto; SKB banko d.d., Ljubljana; Krekovo
banko d.d., Maribor; Novo Ljubljansko banko
d.d., Ljubljana; SIB banko d.d., Ljubljana in z
ostalimi bankami, ki bodo pristopile k projektu
razpis
dolgoročnih posojil in garancij
za dolgoročna posojila za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva
na območju Mestne občine Novo mesto
ter občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Žužemberk, Kočevje, Kostel, Loški potok, Metlika, Semič in
Črnomelj.
1. Predmet razpisa:
– dolgoročna posojila v predvideni skupni višini 483,800.000 SIT,
– garancije za ta posojila v predvideni skupni višini 161,100.000 SIT,
in sicer

Občina
Sredstva za razpis 2001
posojil
garancij

MO Novo mesto
Šentjernej
Škocjan
Trebnje
Žužemberk
Dol. Toplice
Mirna Peč
Kočevje
Loški potok
Semič
Metlika
Kostel
Črnomelj
Skupaj

180,400.000
34,300.000
20,400.000
39,600.000
51,700.000
31,000.000
29,500.000
32,400.000
12,600.000
17,100.000
20,400.000
9,400.000
5,000.000
483,800.000

60,100.000
11,400.000
6,800.000
13,200.000
17,200.000
10,300.000
9,800.000
10,800.000
4,200.000
5,700.000
6,800.000
3,100.000
1,700.000
161,100.000

PC GS si pridržuje pravico spremeniti
predvideni skupni znesek razpisanih posojil
in garancij v primeru, da občine - partnerice
Garancijske sheme za Dolenjsko ne bodo
nakazale sredstev za leto 2001 v planirani
višini po projektu garancijske sheme.
2. Pogoji za dodeljevanje dolgoročnih posojil in garancij
2.1 Dolgoročna posojila:
a) Znesek posojila: najmanj 1 mio SIT,
največ 10 mio SIT oziroma največ 40% od
predračunske vrednosti investicije,
b) Potrebni lastni viri: najmanj 30% glede
na celotno investicijo,
c) Obrestna mera posojila: TOM + 3,3%
letno,
d) Stroški posojila na banki: 0,5% od zneska odobrenega posojila (najmanj 15.000 SIT),
e) Stroški obdelave na PC: 5.000 SIT +
19% DDV na posamezno vlogo,
f) Odplačilna doba posojila: 1-5 let (od
tega možen moratorij 6 mesecev),
g) Zavarovanje posojila:
– prosilec lahko zavaruje prejeto posojilo
z garancijo PC GS v višini 50% odobrenega
posojila, 50% pa v skladu s pogoji banke ali
– 100% v skladu s pogoji banke.
2.2 Garancije
– Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati z
vlogo za posojilo, pri čemer garancija ne more presegati 50% posojila, odobrenega na
podlagi tega razpisa.
– Prosilec zavaruje prejeto garancijo PC
GS v višini 50% od vrednosti posojila z različnimi oblikami zavarovanja v odvisnosti od stopnje rizičnosti projekta.
3. Pogoji za prijavo na razpis in prednost
pri odobritvi
Na razpis se lahko prijavijo enote malega
gospodarstva, ki ustrezajo merilom za male
gospodarske družbe po 51. in 72. členu zakona o gospodarskih družbah in občani, ki
so pri pristojnem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja o izpolnjevanju pogojev za samostojne podjetnike oziroma vložili prijavo za vpis družbe v sodni register,
pod pogojem, da bodo dokazila za pridobljen status s.p. ali družbe dostavili pred podpisom posojilne pogodbe. Hkrati morajo prosilci zadostiti pogoju, da:
– so člani Garancijske sheme za Dolenjsko (plačana pristopnina) in
– imajo sedež dejavnosti na območju občin, ki so pristopile kot vlagateljice k Garancijski shemi za Dolenjsko.
Plačana pristopnina oziroma članstvo v
shemi ne predstavlja avtomatične obveznosti
PC GS pri odobritvi posojila in garancije.
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Prednost pri odobritvi posojil in garancij
bodo imeli prosilci, ki:
– imajo pripravljene perspektivne in donosne projekte,
– bodo zagotavljali odpiranje novih delovnih mest,
– opravljajo izvozno usmerjeno dejavnost,
– uvajajo s projektom nove tehnologije in
visokokakovostne proizvode ali storitve,
– opravljajo inovativno dejavnost,
– ekološko čisto dejavnost,
– z dejavnostjo omogočajo prestrukturiranje ali dopolnitev velikih gosp. sistemov,
– delujejo na razvojno ogroženih območjih,
– omogočajo razvoj turizma, športa in kulture,
– opravljajo deficitarno dejavnost,
– imajo dobro boniteto in ugled v lokalnem in širšem okolju.
4. Vsebina in obdelava vlog za odobritev
posojila in garancije: vsebina vloge za dodelitev posojila in garancije je razvidna iz obrazca Vloga za odobritev posojila in garancije iz
sredstev Garancijske sheme za Dolenjsko,
ki ga lahko prosilci dobijo:
– v Podjetniškem centru Novo mesto,
Ljubljanska cesta 26, Novo mesto, (ga. Bukovac, Povše, tel. 07/33-72-980),
– v Razvojnem centru Pokolpje, Roška
64,
Kočevje
(ga.
Glavač,
tel.
01/89-50-610),
– na Območni obrtni zbornici Metlika,
Partizanski trg 5, Metlika (ga. Bajuk, tel.
07/30-58-142),
– na Občini Semič, Semič 14, Semič (ga.
Kambič, tel. 07/30-67-083),
– na Občini Črnomelj, Trg svobode 3,
Črnomelj
(ga.
Stjepanovič,
tel.
07/30-61-100),
– na Občini Metlika, Mestni trg 24, 8330
Metlika (ga. Puljak, tel. 07/36-37-410).
Obravnavane bodo le vloge, oddane na
izvirnih obrazcih. Vloge, ki ne bodo popolne oziroma ne bodo ustrezale merilom in
pogojem iz točke 3 tega razpisa, bodo zavrnjene.
Ustrezne in popolne vloge bo obravnaval
Odbor za odobritev posojil in garancij iz Garancijske sheme za Dolenjsko in banke enkrat mesečno.
PC GS bo prosilca pisno seznanil z odločitvijo pristojnih organov v petnajstih dneh po
sprejemu odločitve.
5. Rok za prijavo: je odprt od dneva objave razpisa do vsakega 20. v mesecu oziroma
do porabe sredstev.
6. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na
vseh mestih navedenih v 4. točki tega razpisa.
Z dnem objave tega razpisa preneha veljati razpis z dne 24. 3. 2000 (Ur.l. št.
26/2000). Vsa neporabljena sredstva po razpisu z dne 24. 3. 2000 so prenesena na nov
razpis.
Podjetniški center Novo mesto, d.o.o.
Ob-46081
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi določil odloka o
proračunu Mestne občine Ljubljana za leto
2001 in pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/00)

javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev v
Ljubljani na javnih površinah ter za
sofinanciranje koordinacije turističnih
prireditev v Ljubljani na javnih površinah
I.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje priprave projektov turističnih prireditev, katerih cilj
je trajno povečanje turističnega obiska v Ljubljani.
2. Vsebina vloge: vloga mora vsebovati
naslednje podatke in dokazila:
– ime in naziv potencialnega prejemnika
(pravne osebe oziroma podjetnika posameznika),
– dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti Statističnega urada Republike Slovenije,
– registracija stara največ 30 dni,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– dokazilo o sofinanciranju oziroma izjava
o angažiranju lastnih sredstev,
– dokazilo o mednarodni organizaciji prireditve (za projekt v mednarodni organizaciji),
– reference ponudnika oziroma izvajalca,
– izdelan projekt prireditve ali dispozicija
vsebine projektne naloge v primeru, ko gre
za pripravo zasnove prireditve,
– način izvedbe projekta in izvedbeni roki,
– vrednost in cena celotnega projekta s
finančno konstrukcijo in načinom zagotovitve
pokrivanja prireditvenih stroškov.
3. Merila in pogoji
Ponudniki so lahko pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki so registrirani in imajo tudi ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet vsebine ponudbe.
Prednost pri izbiri bodo imele prijavljene
prireditve, ki:
– zajemajo celovit program prireditev z
daljšim obdobjem trajanja in so zasnovane
na strokovnih marketinških podlagah,
– so pretežno brezplačne oziroma je cena vstopnic nižja od stroškov prireditve,
– poudarjajo pozitivno predstavo o Ljubljani kot sodobni evropski prestolnici,
– so okolju prijazne in poudarjajo kulturno identiteto Ljubljane,
– imajo mednarodni značaj oziroma so
mednarodno zanimive,
– pomenijo obogatitev celovite turistične
ponudbe Ljubljane,
– so namenjene otrokom in mladim in so
pomembne za razvoj turizma mladih,
– se nanašajo na srednjeveško izročilo
mesta,
– pomenijo oživitev bregov Ljubljanice,
– ob zaključku prireditve poda izvajalec
finančno in vsebinsko poročilo.
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje turističnih prireditev, znaša 14,000.000 SIT.
Na podlagi naštetih meril in pogojev bo
Mestna občina Ljubljana sofinancirala projekte v višini do največ 40 odstotkov celotne vrednosti projekta. Odobrena sredstva
bodo izvajalcem nakazana praviloma po izvedbi.
Rok za izvedbo prireditev oziroma projektov in porabo odobrenih sredstev je 30. november 2001.
II.
1. Predmet razpisa
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Predmet razpisa je sofinanciranje aktivnosti izvedbenega koordinatorja med sofinancerjem in izvajalci turističnih prireditev.
2. Vsebina vloge: vloga mora vsebovati
naslednje podatke in dokazila:
– ime in naziv potencialnega prejemnika
(pravne osebe oziroma podjetnika posameznika),
– dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti Statističnega urada Republike Slovenije,
– registracija stara največ 30 dni,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– dokazilo o sofinanciranju oziroma izjava
o angažiranju lastnih sredstev,
– dokazilo o koordinaciji mednarodnih prireditev (za projekt v mednarodni organizaciji),
– reference ponudnika oziroma izvajalca,
– način izvedbe projekta in izvedbeni roki,
– vrednost in cena celotnega projekta s
finančno konstrukcijo in načinom zagotovitve
pokrivanja prireditvenih stroškov.
3. Merila in pogoji
Ponudniki so lahko pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki so registrirani in imajo tudi ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet vsebine ponudbe.
Prednost pri izbiri bodo imeli prijavljeni
izvedbeni koordinatorji prireditev z ustreznimi referencami.
Ob zaključku aktivnosti poda izvedbeni
koordinator finančno in vsebinsko poročilo.
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje aktivnosti izvedbenega
koordinatorja turističnih prireditev, znaša
1,400.000 SIT.
Na podlagi naštetih meril in pogojev bo
Mestna občina Ljubljana sofinancirala aktivnosti izvedbenega koordinatorja turističnih
prireditev v višini do največ 40 odstotkov
celotne vrednosti projekta. Odobrena sredstva bodo izbranemu koordinatorju nakazana
praviloma po izvedbi.
Rok za izvedbo prireditev in porabo odobrenih sredstev je 30. november 2001.
III.
1. Rok za predložitev vlog: vloge na razpis pošljite na naslov Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, in sicer v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – Vloga na
javni razpis za turistične prireditve v Ljubljani”.
V primeru, ko ponudnik pošlje več vlog,
mora biti vsaka ponudba posebej naslovljena
in poslana v svoji ovojnici.
Ponudbe je potrebno oddati v roku 30
dni po objavi tega razpisa.
2. Datum komisijskega odpiranja vlog je
8. maj ob 10. uri, v Ljubljani, Trubarjeva 5.
3. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju
ponudb.
4. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje: Janja Romih Kulenović,
tel. 01/43-33-155, 01/43-31-204 vsak dan
med 9. in 12. uro.
Mestna občina Ljubljana
Ob-46266
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi določil odloka o
proračunu Mestne občine Ljubljana za leto
2001 in pravilnika o postopku za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/00)
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javni razpis
za sofinanciranje programov aktivnosti
turističnih društev v Mestni občini
Ljubljana za leto 2001
I.
1. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti
turističnih društev v Mestni občini Ljubljana
za leto 2001.
2. Vsebina vloge: vloga mora vsebovati
naslednje podatke in dokazila:
– ime in naziv potencialnega prejemnika;
– natančen aktualni uradni naslov društva, matična in davčna številka društva, ime
in priimek odgovorne osebe društva;
– dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti Statističnega urada Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o registraciji, ki ni
starejša od 30 dni;
– program aktivnosti turističnega društva
za leto 2001 (terminski in vsebinski opis)
opremljen s finančno konstrukcijo in s predlogom za sofinanciranje MOL;
– poročilo o izvedbi projektov, za katere
je društvo prejelo subvencijo MOL za leto
2000 (obvezno samo za društva, ki so dobila
subvencijo v letu 2000).
3. Merila in pogoji: na sredstva lahko kandidirajo vsa turistična društva, ki so registrirana na območju Mestne občine Ljubljana .
Prednost pri sofinanciranju bodo imela
turistična društva, ki so pridobila status društva, ki deluje v javnem interesu na področju
pospeševanja turizma in katerih aktivnosti temeljijo na:
– izvajanju aktivnosti društva na področju
spodbujanja lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma;
– aktivnostih za ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter urejanju in olepševanju
okolja (urejanje in vzdrževanje piknik prostorov, kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične
signalizacije in podobno);
– organiziranju in usklajevanju prireditev;
– izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in mladine za turizem;
– izvajanju promocijske in informativne
dejavnosti v kraju;
– projektih, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev oziroma
elementov civilne družbe;
Ob zaključku programa turistično društvo
poda finančno in vsebinsko poročilo.
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje programov dela turističnih društev v MOL za leto 2001, znaša
3,900.000 SIT.
Na podlagi naštetih meril in pogojev bo
Mestna občina Ljubljana sofinancirala programe aktivnosti turističnih društev v višini
največ 40% celotne vrednosti programa aktivnosti. Odobrena sredstva bodo izvajalcem
nakazana praviloma po predložitvi poročila o
realizaciji programa.
Rok za realizacijo programa del in porabo
odobrenih sredstev je 10. november 2001.
II.
1. Rok za predložitev vlog: vloge na razpis pošljite na naslov Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana in sicer v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj - Vloga na javni
razpis za turistična društva v Ljubljani“.
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Ponudbe je potrebno oddati v roku 30
dni po objavi tega razpisa.
2. Datum komisijskega odpiranja vlog je
8. maja 2001 ob 12. uri, v Ljubljani, Trubarjeva 5.
3. Turistična društva bodo o izidu razpisa
obveščena najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb.
4. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje: Maruška Markovčič,
tel. 01/432-91-90, 01/433-31-55 vsak dan
med 9. in 12. uro.
Mestna občina Ljubljana
Ob-46330
Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju
obrestne mere kreditov najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva iz sredstev zaradi
spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov zaradi gradnje HC Vipava –
Razdrto (Uradno glasilo št. 5/2000) Občina
Vipava objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev, ki so bila
pridobljena iz sredstev zaradi
spremembe namembnosti kmetijskih
zemljišč in gozdov zaradi gradnje
HC Vipava – Razdrto za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Vipava za
leto 2001
I. Na javni razpis se lahko prijavijo kmetijski proizvajalci (fizične in pravne osebe), ki
obdelujejo zemljišča oziroma investirajo na
območju občine Vipava (iz drugih občin samo, če je poseg na zemljišču, ki je v vipavski
občini), ter izpolnjujejo vsaj dva od naslednjih pogojev:
– nosilec kmetijske dejavnosti je pokojninsko in invalidsko zavarovan iz kmetijstva,
– nosilec kmetijske dejavnosti je lastnik
kmetije,
– kmetija je aktivna, mladi gospodarji,
– vlaganja v investicijo so perspektivna in
evropsko primerljiva,
– kmetija usposablja opuščena in zaraščena kmetijska zemljišča.
II. Sredstva po tem razpisu se bodo dodeljevala za subvencioniranje obrestne
mere za:
A) agromelioracijo kmetijskih zemljišč (vinogradi, matičnjaki, sadovnjaki, travniki, pašniki, vrtnarstvo),
B) nakup kmetijskih zemljišč,
C) nakup osnovne črede, novogradnja in
adaptacija hlevov ter investicije v povečanje
pridelave mleka in mesa na kmetijah,
D) investicije v posodabljanje strojnega
parka na kmetijah,
E) investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah z namenom tržne proizvodnje,
F) investicije v nasade hitrorastočih listavcev,
G) nakup gozdnih zemljišč.
III. Pogoji in merila za kandidiranje na javnem razpisu po posameznih panogah:
A) Agromelioracija kmetijskih zemljišč:
1. vinogradništvo na območjih, rajoniziranih za vinsko trto:
– skupna površina vinogradov na kmetijo
0,5 ha,
– minimalna letna obnova 0,1 ha,
– najmanjše število cepljenk 3.500
kos/ha bruto površine;
2. matičnjaki:

– posaditev matičnjaka stopnje selekcije
BAZA,
– posaditev najmanj 1000 kosov podlage,
– izjava KVZ Nova Gorica, da je fizična
oziroma pravna oseba posadila matičnjak v
skladu s strokovnimi zahtevami kmetijskega
inštituta;
3. sadjarstvo:
– skupna površina nasadov na kmetijo: (breskev, jablana, hruške = 0,6 ha) – (ostalo
= 0,2 ha),
– minimalna letna obnova – 0,1 ha,
– nasad mora biti urejen po sodobnih tehnoloških priporočilih;
4. travniki, pašniki:
– skupna površina travnikov in pašnikov
na kmetijo najmanj 2 ha,
– živinoreja je na kmetiji glavna dejavnost,
– minimalna površina agromelioracije letno – travniki 1 ha, - pašniki 1 ha,
– agromelioracija mora biti urejena po sodobnih tehnoloških navodilih,
– izdelan mora biti popis potrebnih agromelioracijskih del,
– zagotovljeno mora biti koriščenje urejenih površin;
5. vrtnarstvo:
– minimalna površina novega rastlinjaka
200 m2,
– minimalna površina namakalnega sistema ca. 3.000 m2 površine.
B) Nakup kmetijskih zemljišč:
– kmetija ima obdelana vsa svoja kmetijska zemljišča,
– kupljeno kmetijsko zemljišče je večje
od 0,5 ha ali predstavlja zaokrožitev oziroma
povečanje obdelovalnega kosa istega lastnika nad skupno površino 0,5 ha,
– zemljišče se uporablja za intenzivno
kmetijsko obdelavo oziroma se na kupljenem zemljišču že izvajajo agromelioracijska
dela.
C) Nakup osnovne črede, novogradnja in
adaptacija hlevov ter investicije v povečanje
pridelave mleka in mesa na kmetijah:
1. nakup osnovne črede:
– najmanj 10 glav telet za pitanje,
– najmanj 5 krav;
2. novogradnja hlevov:
– veljavno gradbeno dovoljenje,
– dolina minimalno 10, gorski predel 5
stojišč za krave,
– dolina minimalno 40, gorski predel 15
stojišč za pitance,
– hlevi za govedo in drobnico, kjer je vrednost investicije najmanj 2 mio SIT,
– prašičerejski objekti kombinirano z minimalno 3 plemenskih svinj in vzrejo mladičev,
– drugi živinorejski objekti minimalnega
obsega, ki zagotavljajo možnost zaposlitve iz
dejavnosti za katero je podan zahtevek,
– oprema hlevov in dvorišč (linije molže,
spravila sena, mehanizacija);
3. adaptacija hlevov:
– za dodatna stojišča pri adaptaciji hlevov
– veljavno gradbeno dovoljenje,
– dolina minimalno 5, gorski predel 3 stojišča za krave,
– dolina minimalno 15, gorski predel 9
stojišč za pitance,
– hlevi za govedo in drobnico, kjer je vrednost investicije najmanj 2 mio SIT,
– oprema hlevov in dvorišč (linije molže,
spravila sena, mehanizacija);
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D. Investicije v posodabljanje strojnega
parka na kmetijah:
– nakup sodobnih kmetijskih traktorjev s
štirikolesnim pogonom in varnostno kabino,
– traktorjev goseničarjev,
– sodobne strojne linije v poljedelstvu,
travništvu, trajnih nasadih, vrtnarstvu,
– nabava sodobne dvoriščne mehanizacije (stabilni priključki),
– nabava opreme in strojnih linij za predelavo kmetijskih pridelkov na domu;
E. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah z namenom tržne proizvodnje:
– investicije v posodabljanje in povečanje
zmogljivosti stacionarnega in izletniškega turizma na kmetijah,
– investicije v posodabljanje novogradnje
kleti in objektov, povezanih s prodajo in promocijo vin,
– investicije v skladiščne in hladilniške kapacitete za skladiščenje sadja in zelenjave,
– objekti za predelavo mleka in mesa na
kmetijah, sušilnice za mesne izdelke;
F. Investicije v nasade hitrorastočih listavcev:
– nakup sadik, potrebna zemeljska dela
in saditev,
– zasaditev najmanj 0,1 ha površine,
– pozitivno mnenje za snovanje nasada
pri Zavodu za gozdove;
G. Nakup gozdnih zemljšč:
– nakup najmanj 1 ha gozda, če gre za
posamezno parcelo ali najmanj 0,5 ha, če
gre za zaokroževanje posesti,
– gozdne površine se lahko nahajajo tudi
izven območja občine Vipava, vendar samo v
občinah, ki neposredno mejijo na občino Vipava,
– pozitivno mnenje Zavoda za gozdove
RS, OE Ajdovščina;
IV. Pogoji za kandidiranje:
– subvencionira se celotna obrestna mera (T + R),
– interesenti lahko pridobijo kredit v višini
največ do 60 % vrednosti investicije,
– maksimalna možna višina kredita na posameznega vlagatelja 10 mio SIT,
– doba vračila do višine kredita 1,5 mio
SIT je 3 leta, od višine kredita 1,5 mio SIT do
5 mio SIT je 5 let, nad 5 mio SIT pa je doba
vračanja 10 let,
– enoletni moratorij odplačevanja, ki velja
za kredite od višine 3 mio SIT naprej in z
dobo odplačevanja, daljšo od 5 let za naslednje namene:
– agromelioracija kmetijskih zemljišč
(vinogradi, matičnjaki, sadovnjaki),
– novogradnja in adaptacija hlevov,
– investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah z namenom tržne proizvodnje,
– investicije v nasade hitrorastočih listavcev,
– rok sklenitve pogodbe za najetje kredita je 3 mesece od odobritve kredita.
Vloga za posamezno subvencijo obrestne
mere se vlaga na posebnem obrazcu, ki se
dobi na Občini Vipava, Glavni trg 15, Vipava
in Kmetijsko svetovalni službi Ajdovščina, Goriška 23/b, Ajdovščina. Katero dokumentacijo bo potrebno vlogi priložiti bo razvidno iz
obrazca razpisne dokumentacije.
V. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: 31. 12.
2001.
VI. Rok, v katerem morajo biti predložene
vloge za dodelitev sredstev po tem razpisu:

vloge morajo biti predložene na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava osebno ali priporočeno po pošti z oznako “vloga
za kreditiranje investicij v kmetijstvo“. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo prispele do
vključno 10. maja 2001.
VII. Prejemniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v 45 dneh od izteka roka,
določenega za predložitev vlog.
VIII. Razpisna dokumentacija je na voljo
na Občini Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava
ali na sedežu Kmetijsko svetovalne službe
Ajdovščina, Goriška 23/b, Ajdovščina.
IX. Komisija občine Vipava bo spremljala
namensko porabo sredstev pri investitorju.
Če bo ugotovila, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico zahtevati od investitorja vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Investitor bo moral
vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva pridobitve teh sredstev do plačila.
X. Sredstva za isti namen se istemu prosilcu praviloma lahko namenijo le enkrat.
XI. Prejemniki sredstev po tem razpisu
morajo:
– ohranjati in obdelovati trajne nasade, za
agromelioracijo še najmanj 10 let po pridobitvi kredita,
– imeti v lasti gozdno zemljišče, še najmanj 20 let po pridobitvi kredita,
– vzdrževati površine in ohranjati primerno obremenitev živali za pašnike in travnike,
za agromelioracijo travnikov in pašnikov še
najmanj 10 let po pridobitvi kredita,
– ohranjati število stojišč v govedoreji še
najmanj 5 let po pridobitvi sredstev,
– imeti v lasti osnovno sredstvo, ki ga je
nabavil ali zgradil še najmanj 5 let po pridobitvi kredita in do njegovega popolnega plačila
ter skladno s pogoji banke.
Občina Vipava
Št. 22520-2/01
Ob-46186
Na podlagi 11. člena Odloka o prometnem režimu in obalnem redu na območju
Občine Bled (Uradni list RS, št. 113/00) in
30. člena statuta Občine Bled (Uradni list
RS, št. 33/99, 19/00 in 116/00), objavlja
Občina Bled
javni razpis
za zbiranje ponudb za izvajanje javnega
prevoza s turističnim vlakcem, v skladu
z Odlokom o prometnem režimu in
obalnem redu na območju Občine Bled
Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
1. Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je pravna oseba, vpisana v sodni
register ali samostojni podjetnik, prijavljen pri
pristojni davčni upravi v Sloveniji,
– da je registriran za opravljanje te dejavnosti,
– da pripravi in predloži ustrezno ponudbo (predvidena trasa prevozov, pogostost in
čas opravljanja voženj v sezoni in izven sezone, predvidena cena storitve in predlog dajatve občini).
– da ima potrebne reference za opravljanje teh nalog.
2. Javni prevoz s turističnim vlakcem se
bo izvajal v skladu z določbami Odloka o
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prometnem režimu in obalnem redu na območju Občine Bled (Uradni list RS, št.
113/00).
3. Rok za oddajo ponudb je 14 dni, po
objavi javnega razpisa.
4. Prispele ponudbe bo pregledala in ocenila komisija, ki bo na podlagi zbranih ponudb izbrala najugodnejšega ponudnika.
5. Ponudbe je potrebno poslati na naslov: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260
Bled, za informacije pa na tel.
04/575-01-33, vodjo oddelka za splošne in
normativno pravne zadeve v občinski upravi.
Občina Bled
Ob-46067
Domplan Kranj, d.d., Bleiweisova 14,
Kranj, kot investitor objavlja
javni razpis
za izvedbo vzdrževalnih del in predelavo
na zemeljski plin kotlarn v Kranju in
sicer:
– Nebotičnik na Bleiweisovi 6 in
– Samski dom Struževo, Struževo 3a.
A) Splošni podatki
1. Investitor: Domplan Kranj, d.d.,
Bleiweisova c. 14, 4000 Kranj.
2. Predmet razpisa:
a) strojnoinstalacijska dela,
b) elektroinstalacijska dela,
c) pomožna gradbena dela.
3. Lokacija: Bleiweisova 6 in Struževo 3a
v Kranju.
4. Predviden obseg: vsa vzdrževalna dela in prehod na zemeljski plin.
5. Roki: vzdrževalna dela morajo biti izvedena v obdobju od 1. 6. 2001 do 15. 8.
2001.
6. Predvidena
vrednost
investicije:
30,000.000 SIT.
B) Razpisni pogoji:
1. Ponudniki, ki želijo sodelovati pri javnem razpisu, morajo predložiti pisno ponudbo do 23. 4. 2001 do 12. ure, ko bo javno
odpiranje ponudb.
2. Ponudba mora vsebovati:
a) ustrezno registracijo za izvajanje razpisanih del,
b) reference,
c) bonitete ponudnika od Agencije za plačilni promet,
d) podatke o kadrih, ki bodo vodili in izvajali razpisana dela,
e) izjavo, da imajo zagotovljeno dobavo
materiala za razpisana dela,
f) izjavo, da je pri sestavi ponudbe upošteval razpisne pogoje investitorja,
g) ugodnosti, ki jih ponudnik daje investitorju.
3. Ponudba mora biti predložena v zaprti
kuverti na naslov: Domplan Kranj, d.d., PE
Inženiring, Bleiweisova c. 14, 4000 Kranj, s
pripisom: “Ne odpiraj – Ponudba za kotlarno”.
4. Razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu: Domplan Kranj, d.d.,
Bleiweisova 14, pri g. Trkulji. Pri prevzemu
razpisne dokumentacije mora prevzemnik nakazati na blagajni Domplana po 10.000 SIT
za vsako posamezno razpisno dokumentacijo.
5. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo zadostile vsem pogojem tega razpisa.
Domplan Kranj, d.d.
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Javne dražbe
Ob-46158
Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju
d.o.o., razpisuje
ustno javno dražbo
za prodajo treh poslovnih lokalov v
Idriji
Predmet prodaje so trije poslovni lokali v
Idriji, in sicer:
1. Poslovni lokal v pritličju stanovanjske
hiše na trgu Sv. Ahacija 8, Idrija, stoječe na
parceli št. 1453 k.o. Idrija mesto, ki obsega
večji prostor z izhodom na Ahac plac in več
manjših prostorov, ki so namenjeni skladišču, garderobi in sanitarijem, v skupni izmeri 83,61 m2. Lokal je preurejen v mesnico.
Najemnik ima sklenjeno najemno pogodbo
za določen čas, in sicer do 1. 4. 2008.
Izklicna cena je 14,991.470 SIT.
2. Poslovni lokal v pritličju stanovanjske
hiše na trgu Sv. Ahacija 6, Idrija, stoječe na
parceli št. 1452 k.o. Idrija mesto, ki obsega
večji prostor z izhodom na Ahac plac in
manjši prostor zadaj, v skupni izmeri
52,01 m2. Lokal je preurejen v delikatesno
trgovino. Najmenik ima sklenjeno najemno
pogodbo do 31. 12. 2003.
Izklicna cena je 6.714.461 SIT in
3. Poslovni lokal v pritličju stanovanjske
hiše na trgu Sv. Ahacija 6, Idrija, stoječega
na parceli št. 1452 k.o. Idrija – mesto, ki
obsega večji prostor z izhodom na Ahac
plac in manjše prostore, ki so namenjeni
skladišču in sanitarijem, v skupni izmeri
34,2135 m2. Lokal je preurejen v trgovino z
oblačili in spominki. Najemnik ima sklenjeno najemno pogodbo za določen čas, in
sicer do 31. 12. 2003.
Izklicna cena je 5,199.148 SIT.
Izklicna cena je bila določena na podlagi
cenitve sodnega izvedenca in cenilca gradbene stroke v januarju 2001.
Najnižji znesek višanja je 20.000 SIT.
Kupec bo skupaj z lokalom pridobil tudi
solastnino na skupnih prostorih in napravah
ter na sorazmernem delu zemljišča pod stavbo in funkcionalnem zemljišču, ki pripada
stavbi.
Javna dražba bo v torek, dne 24. 4.
2001, ob 10. uri, v sejni sobi na sedežu
prodajalca (Arkova 43 – soba št. 16).
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe. Pravne osebe morajo prodajalcu pred pričetkom dražbe predložiti izpisek iz sodnega registra, fizične pa potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije. Pooblaščenci dražiteljev morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.
Vsak dražitelj mora pred pričetkom dražbe vplačati varščino v višini 10% od izklicne
cene poslovnega prostora, za katerega nameravajo licitirati, na žiro račun prodajalca,
št. 52020-601-13705 – Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju, d.o.o., in o vplačilu
predložiti potrdilo pred pričetkom dražbe.
Neuspelemu dražitelju bo varščina vrnjena v
osmih dneh po opravljeni dražbi.
S kupcem – najboljšim ponudnikom bo
sklenjena kupoprodajna pogodba v roku 15
delovnih dni po opravljeni javni dražbi. Pre-
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ostali del kupnine mora kupec plačati v roku
8 dni po sklenitvi pogodbe. Če najboljši
ponudnik ne bo sklenil pogodbe v določenem roku, oziroma ne bo pravočasno plačal
kupnine se šteje, da je odstopil od nakupa,
oziroma se pogodba šteje za razdrto. Varščina v tem primeru ostane prodajalcu.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overovitve, stroške vpisa v zemljiško knjigo in drugo), nosi kupec.
Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti
od dneva objave do dneva dražbe med 8. in
12. ure na sedežu prodajalca pri direktorju
mag. Marku Cigaletu osebno ali po tel. 05/3773-811 int. 200. Ogled lokalov je mogoč, po
predhodnem dogovoru z najemnikom.
Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju, d.o.o.

Razpisi delovnih
mest
Ob-46459
Na podlagi 20. člena statuta z dne
11. 12. 1997 in na podlagi 20. člena spremenjenega statuta Elektro-Slovenija, d.o.o.
z dne 4. 9. 2000, ter 13. členom Uredbe o
preoblikovanju javnega podjetja Elektro-Slovenija, p.o. v Javno podjetje Elektro-Slovenija, d.o.o. (Ur. l. RS, št. 28/96) nadzorni
svet Elektro-Slovenija, d.o.o. objavlja prosto delovno mesto
direktorja javnega podjetja Elektro-Slovenija, d.o.o.
Za direktorja javnega podjetja je lahko
imenovan kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na področju vodenja,
– da obvlada angleški ali nemški jezik.
Prijavi za razpis morajo kandidati priložiti
dokazila o izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev. Izbranega kandidata bo Vlada RS
imenovala za štiri leta.
Pisne prijave, v zaprti ovojnici z oznako
“za javni razpis za direktorja Elektro-Slovenija, d.o.o.“, naj kandidati pošljejo na sedež
Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
Ljubljana, v roku 15 dni po objavi.
Nadzorni svet
Elektro-Slovenija, d.o.o
Št. 111-2/01-0515
Ob-46090
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 Murski Soboti,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Slovenskih Konjicah.
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, Župančičeva
3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-46225
Računsko sodišče Republike Slovenije
razpisuje funkcijo
sekretarja računskega sodišča.
Za sekretarja računskega sodišča je lahko imenovan državljan Republike Slovenije,
ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo in obvlada vsaj en svetovni jezik.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
devetih let.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni po objavi.
Pisne prijave, z dokazili o izpolnjevanju
pogojev, pošljite v roku 8 dni po objavi na
naslov: Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana.
Računsko sodišče Republike Slovenije
Ob-46273
Svet zavoda Kulturnega doma Krško razpisuje na podlagi 32. člena Zakona o zavodih in 12. ter 18. člena Statuta Kulturnega
doma Krško, delovno mesto
direktorja.
Kandidati morajo poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da imajo srednjo ali višjo izobrazbo družboslovne smeri,
– da imajo najmanj 10 let (s srednješolsko izobrazbo) oziroma 5 let (z višješolsko
izobrazbo) delovnih izkušenj pri opravljanju
vodilnih nalog s področja kulturne dejavnosti,
– da imajo potrebne organizacijske sposobnosti.
Mandat za razpisano delovno mesto traja 5 let.
Prijave z dokazili o izobrazbi, dosedanjih
delovnih izkušnjah, življenjepisom ter programom dela in razvoja delovanja doma v
bodoče naj kandidati pošljejo v 15 dneh po
objavi razpisa na naslov Svet Zavoda kulturnega doma Krško, Trg Matije Gubca 2,
8270 Krško.
Kandidati bodo o izbiri, h kateri daje soglasje Krajevna skupnost Krško, obveščeni
v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Kulturni dom Krško

Druge objave
Ob-46268
V skladu z določbami 430. člena Zakona o gospodarskih družbah objavljamo sklep družbe EPIC Goldscheider & Wurmböck
Unternehmensberatungsges. m.b.H., Plößlgasse 8, Dunaj, Avstrija, kot edinega ustanovitelja družbe Invest 2, družba za investiranje, d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana:
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sklep
o vračilu vplačanih naknadnih vplačil
V skladu z določili 9. člena Akta o ustanovitvi družbe Invest 2, družba za investiranje, d.o.o., Dunajska 156, Ljubljana, vpisane v sodni register Okrožnega sodišča v
Ljubljani pod št. vl. 1/31857/00, matična
številka 1381059 (v nadaljnjem besedilu:
Družba), je bil dne 26. 3. 2001 sprejet
sklep edinega ustanovitelja Družbe o vračilu
v Družbo predhodno vplačanih naknadnih
vplačil, v višini 1.500,000.000 SIT, skupaj
s pripadajočim zneskom revalorizacije,
obračunane na podlagi indeksa rasti cen
življenjskih stroškov do marca 2001. V zvezi s sklepom edinega ustanovitelja Družbe o
vračilu naknadnih vplačil je bilo hkrati ugotovljeno, da Družba nima izgub in nima neporavnanih obveznosti ter da vračilo naknadnih vplačil ne bo imelo nikakršnega vpliva
na kritje osnovnega kapitala Družbe.
Invest 2, družba za investiranje, d.o.o.
Ob-46065
Na podlagi sklepa o privatizaciji družbe
Progres projektiranje in inženiring d.o.o.,
Slovenj Gradec, Slovenska razvojna družba,
d.d. objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup 100% poslovnega deleža
družbe Progres projektiranje in
inženiring d.o.o.
1. Predmet prodaje je 100% poslovni
delež družbe Progres projektiranje in inženiring d.o.o., Pohorska ulica 15, Slovenj
Gradec, matična številka 5268770, dejavnost: organizacija nepremičninskih projektov za trg, prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje ter ostalo.
2. Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje elemente:
a) ponujeno ceno;
b) način in rok plačila ter način zavarovanja plačila;
c) podatke o finančnem stanju ponudnika (računovodske izkaze za leto 2000,
obrazca BON 1 in BON 2);
d) zagotovila ponudnika za investicije v
družbo;
e) zagotovilo ponudnika za ohranjanje
delovnih mest;
f) poslovni načrt družbe Progres projektiranje in inženiring d.o.o. za pet let;
g) rok veljavnosti ponudbe, ki ne sme
biti krajši od 60 dni po končanem zbiranju
ponudb;
h) dokazilo o plačilu varščine za resnost
ponudbe v znesku 5,000.000 SIT.
Varščina se nakaže na ŽR Slovenske razvojne družbe št. 50102-627-7001, s pripisom »Varščina za ponudbo za Progres projektiranje in inženiring d.o.o.«.
3. Kot pravočasne se bodo upoštevale
zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež Slovenske razvojne družbe, d.d., Ljubljana, Dunajska 160 v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: “Ponudba za javno zbiranje ponudb –
Progres projektiranje in inženiring d.o.o.,
Ne odpiraj« najkasneje do 19. 4. 2001 do
16. ure. Upoštevane bodo le pravočasne in
po vsebini iz 2. točke popolne ponudne.
Ponudnikom, ki ne bodo izbrani, bo varščina v nominalnem znesku vrnjena v 10 dneh
po izboru najugodnejšega ponudnika.

Št.

4. Vse informacije v zvezi s predmetom
prodaje lahko dobijo ponudniki vsak delavnik od 9. do 11. ure pri Alešu Kenda, tel.
01/58-94-830. Ponudnik si lahko po predhodnem dogovoru z navedeno kontaktno
osebo ogleda dokumentacijo družbe in se
dogovori za ogled.
5. Prispele ponudbe bo pregledala in
ocenila posebna komisija, ki jo je imenovala
Slovenska razvojna družba, d.d. Ponujena
cena za odkupljen poslovni delež bo pomemben kriterij za oceno ponudb, vendar
bodo poleg cene upoštevani tudi drugi elementi iz ponudbe, ki so našteti v točki 2.
Odločitev o izboru najugodnejšega ponudnika sprejme Uprava SRD, d.d. Ponudniki
bodo o izboru oziroma neizboru obveščeni
po končanem postopku.
6. Na podlagi tega razpisa Slovenska
razvojna družba d.d. ni zavezana skleniti ponudbe o prodaji poslovnega deleža z najboljšim ali s katerimkoli ponudnikom.
Slovenska razvojna družba, d.d.
Ob-46464
Ministrstvo za kulturo, Ljubljana, Cankarjeva 5, objavlja na podlagi 10. člena Pravilnika Ministrstva za kulturo o podeljevanju
štipendij (Ur. l. RS, št. 22/00) pričetek
zbiranja prijav za:
1. štipendije s sofinanciranjem šolnine za specialistični študij v Republiki
Sloveniji na umetniških programih z javno veljavnostjo za šol. l. 2001/2002,
2. sofinanciranje šolnin za specialistični študij v Republiki Sloveniji na
umetniških programih z javno veljavnostjo za šol. l. 2001/2002,
3. štipendije s sofinanciranjem šolnin za izpopolnjevanje in študij v tujini
izjemno nadarjenim na umetniških programih za šol. l. 2001/2002.
Štipendije so namenjene izjemno nadarjenim posameznikom. Zanje lahko zaprosijo državljani Republike Slovenije.
Za štipendije pod 1 lahko kandidirajo
diplomanti, ki imajo status rednega podiplomskega študenta (nimajo statusa samostojnega kulturnega delavca oziroma niso
v delovnem razmerju) in ki niso bili ob začetku podiplomskega študija starejši od 30
let, ki so dosegli pri dodiplomskem študiju
povprečno oceno najmanj 8, pri predmetih, značilnih za program, pa najmanj 9.
Izjemoma lahko zaprosijo tudi diplomanti,
ki ne dosegajo tako visokih ocen, so se pa
izkazali z javno priznanim izjemnim dosežkom. Štipendistom, vpisanim na visokošolski zavod, ki nima dodatnega sofinanciranja podiplomskega študija iz državnega
proračuna, lahko Ministrstvo za kulturo sofinancira največ do 50% njihovega deleža
šolnine.
Za sofinanciranje šolnine pod 2 lahko
zaprosijo tisti, ki nimajo statusa rednega podiplomskega študenta (imajo status samostojnega kulturnega delavca ali pa so v delovnem razmerju) in ki se vpisujejo na visokošolski zavod, ki nima dodatnega sofinanciranja podiplomskega študija iz državnega
proračuna, izpolnjujejo pa vse pogoje iz točke 1. Njihov delež šolnine se jim sofinancira
največ do 75%.
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Kandidati pod 1 in 2 morajo predložiti:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– fotokopijo diplome ali potrdilo o diplomiranju in izpisek ocen vseh opravljenih izpitov,
– dokazil-o(-a) o javno priznan-em (-ih)
dosežk-u (-ih),
– potrdilo o sprejemu v študijski program,
– program podiplomskega izobraževanja,
– mnenje mentorja (v zaprti kuverti),
– potrdilo o deležu šolnine, ga mora plačati študent,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu.
Za štipendije pod 3 lahko zaprosijo kandidati, katerih dosedanji študijski uspeh ni
nižji od prav dobrega oziroma povprečne
ocene 8, in ki so dosegli oceno odlično
oziroma najmanj 9 iz predmetov, značilnih
za ustrezni študijski program. Kandidati morajo s svojim dosedanjim delom in javno
priznanimi uspehi potrditi svojo izjemno nadarjenost. Praviloma ne smejo biti starejši
od 30 let.
Štipendije za dodiplomski študij se dodelijo le izjemoma, praviloma za smeri, ki jih
ni na šolah v Republiki Sloveniji.
Štipendijo lahko dobijo le kandidati, ki
niso v rednem delovnem razmerju in nimajo
statusa samostojnega ustvarjalca, vsi drugi
imajo možnost zaprositi za sofinanciranje
šolnine.
Kandidati morajo predložiti:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– življenjepis,
– dokazila o dosedanjem šolskem uspehu (diplomo oziroma potrdilo o diplomiranju, izpisek ocen vseh opravljenih izpitov
oziroma potrdilo o maturi z ocenami) in drugih javno priznanih uspehih,
– potrdilo o sprejemu v študijski program,
– mnenje dveh strokovnjakov o kandidatovih sposobnostih (v zaprtih kuvertah),
– študijski program in potrdilo o sprejemu vanj,
– predstavitev in utemeljitev izbora šole,
– uradne podatke o stroških morebitne
šolnine,
– uradno dokazilo o trajanju šolanja, če
gre za dodiplomski študij (podiplomski študij lahko traja največ 2 leti),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu.
Kandidirajo lahko tudi absolventi, ki bodo diplomo opravljali v juniju, kar dokažejo s potrdilom visokošolskega zavoda, in
kandidati, ki bodo morebitni sprejemni izpit opravljali v juniju ali juliju. Pred sklenitvijo pogodbe bodo tako izbrani kandidati
morali predložiti potrdilo o opravljeni diplomi.
Kandidati dobijo prijavne obrazce v vložišču Ministrstva za kulturo (pod 1 prijavnica Š-1, pod 2 prijavnica Š-2, pod 3 prijavnica Š-3,) v času uradnih ur: ponedeljek in
petek med 10. in 13. uro, sreda med 10. in
12. ter 13. in 15. uro in na internetu:
http://www.gov.si/mk.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, pod točko 1 in 2 z oznako “Štipendije – študij v RS” do 20. septembra 2001,
pod točko 3 in 4 pa pod oznako “Štipendije – študij v tujini” do 18. maja 2001. Za
prijave, oddane v razpisnem roku, se bodo
štele tiste, katerih prejem bo potrdilo vložišče Ministrstva za kulturo do 15. ure zad-
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njega dne posameznega zgoraj navedenaga roka, in tiste, ki so bile oddane kot
priporočene poštne pošiljke do 24. ure
zadnjega dne posameznega zgoraj navedenega roka.
Prijave bodo obravnavane po zaključku
razpisa, izbor pa opravljen tudi v skladu s
finančnimi možnostmi. Vsi kandidati bodo o
izidu razpisa pisno obveščeni.
Ministrstvo za kulturo

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 209-38/00-01-12
Ob-46264
Jožetu Hodniku, roj. 7. 5. 1969 v Celju, katerega prebivališče je neznano in
nima pooblaščenca, se postavi začasni
zastopnik zaradi vodenja upravnega postopka ugotovitve dejanskega stalnega
prebivališča.
Za začasnega zastopnika se določi Dušanka Hrovat iz Šmartnega ob Dreti 48.
Začasni zastopnik sodeluje samo v postopku iz 1. točke tega sklepa in v dejanjih, za katera je postavljen ter ima vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Začasni zastopnik zastopa Jožeta Hodnika le toliko časa, dokler je to potrebno
oziroma dokler v postopek ne vstopi stranka ali njen pooblaščenec oziroma zakoniti
zastopnik.

Register političnih
strank
Št. 0302-18/05-028/13-98 Ob-46089
V register političnih strank se pod zaporedno številko 16, kjer je vpisana stranka
Zveza za primorsko – ZZP, s skrajšanim
imenom Zveza za Primorsko in s kratico
imena ZZP ter sedežem v Sežani, Partizanska 18, vpiše zastopnik stranke Branko
Mahne.

Legenda barv:
– prva črka Z, tretja črta v obliki vala ter
napis – teranasto rdeče barve
– druga črka Z in druga črta v obliki vala
– sinjemodre barve
– črka P in prva črta v obliki vala – travnatozelene barve
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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 75202-028-4/2001
Ob-46194
Pravila Sindikata Zavoda Osnovne šole Preserje, Preserje 60, sprejeta dne
1. 3. 2001, matična številka 1156543, se
hranijo v Upravni enoti Ljubljana, Izpostava
Vič Rudnik.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 142, dne
28. 3. 2001.
Št. 141-10/01-112
Ob-46265
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te
odločbe hrani Pravila sindikata Farmadent
Maribor, z dne 16. 3. 2001.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod
zaporedno številko 10, z dne 28. 3. 2001.
Identifikacija – matična številka sindikata
z imenom: ZSSS, Sindikat zdravstva in
socialnega skrbstva Slovenije, Sindikat
Farmadent Maribor, skrajšano: ZSSS,
Sindikat Farmadent Maribor, s sedežem
v Mariboru, Minařikova ulica 6, je
1435442.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-7/01-8
Ob-46195
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 28. 3. 2001
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št.
56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da
je koncentracija podjetij AC - Intercar
d.o.o., Baragova 5, 1000 Ljubljana, in
Interauto d.o.o., Vojkovo nabrežje 32,
6000 Koper, skladna s pravili konkurence
in da ji Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla na podlagi
novega vložka v osnovni kapital družbe Interauto d.o.o., na osnovi katerega je družba
AC – Intercar d.o.o. postala njen 51 % lastnik. Družba AC – Intercar d.o.o. lahko s
prevzemom novih vložkov v družbi pridobi
skupni poslovni delež do višine 75,1 %
osnovnega kapitala družbe. Firma dokapitalizirane družbe se spremeni v AC – Interauto d.o.o.
Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podatkov o strukturi in delovanju upoštevnega trga servisiranja komercialnih vozil (gospodarska vozila, avtobusi, lahka dostavna vozila, specialna vozila) oziroma ožjega upoštevnega trga servisiranja gospodarskih vozil
znamke Mercedes-Benz, ni izkazan resen
sum, da bi bila koncentracija neskladna s
pravili konkurence. Razlogi in cilji koncentracije so v skladu z določili veljavne zako-

nodaje in pravili konkurence, zato Urad ni
sprejel sklepa o ugotavljanju skladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS
za varstvo konkurence

Objave delniških
družb
Odkupi poslovnih deležev
družb
Št. 117/01
Ob-46086
V skladu s 465. členom ZGD sporočamo, da ima pooblaščena investicijska družba Plod, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, v
lasti večinski delež družbe Histor, d.o.o.,
Gregorčičeva 7, Ljubljana.
PID Plod, d.d.
Ob-46088
Banka Domžale, d.d., skupina NLB, v
skladu s statutom Banke Domžale, d.d.,
skupina NLB, objavlja ponudbo, ki jo je banki posredoval delničar Restavracija Repovž,
d.o.o., Kopališka 3, 1230 Domžale, za odkup 81 rednih delnic Banke Domžale, d.d.
Delnice se ponujajo po ceni 22.000 SIT
za eno delnico.
Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi
kupoprodajne pogodbe na žiro račun prodajalca, št. 50120-601-30442.
Prednostno pravico odkupa imajo v skladu z določili statuta delničarji Banke Domžale, d.d., skupina NLB, ki v roku 15 dni od
dneva objave tega oklica, pisno sporočijo
banki, da sprejemajo ponudbo.
Ponudba za odkup velja 15 dni od objave tega oklica.
Banka Domžale, d.d.,
skupina NLB

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Št. 352/01
Ob-46072
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
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.
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Upniki, katerih terjatve so nastale pred
objavo sklepa o zmanjšanju kapitala, lahko
v roku 6 mesecev od objave zahtevajo ustrezno zavarovanje za primer, če ne bi mogli
biti poplačani oziroma ustrezno zavarovani.
Slovenske železnice, d.d.
Ob-46073
V skladu z določili 454. člena Zakona o
gospodarskih družbah, objavlja direktor družbe AKRO-in, uvoz-izvoz, veletrgovina, storitve, zastopanje d.o.o., Koper, Pristaniška
8 (oziroma po spremembi sedeža Ankaranska cesta 5/c, Koper), vpisane v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kopru, pod
vložno številko 066/102-04-500, z matično številko 5486530 naslednji
sklep
o znižanju osnovnega kapitala
Na podlagi sklepa skupščine družbe z
dne 27. 12. 2000 se osnovni kapital družbe zniža za 3,816.715,20 SIT, tako da bo
po znižanju znašal skupno 3,100.000 SIT.
Direktor družbe poziva upnike, da v primeru nasprotovanja v roku 8 dni od te objave
oglasijo na naslovu družbe Ankaranska cesta
5/c, Koper in izjavijo, ali soglašajo z nameravanim znižanjem osnovnega kapitala.
AKRO-in d.o.o.
Ob-46079
Družba Logistic service Koper, prometna agencija, d.o.o., Vojkovo nabrežje 38,
6000 Koper, ki je vpisana v register gospodarskih družb pri Okrožnem sodišču v Kopru, št. vl. 05/10136000 v skladu z določili
454. člena Zakona o gospodarskih družbah, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala z dne
27. 3. 2000
Osnovni kapital družbe v višini
53,200.000 SIT se zmanjša za 51,000.000
SIT, tako da sedaj znaša 2,200.000 SIT.
V skladu s 454. členom zakona o gospodarskih družbah pozivamo upnike družbe,
da se zglasijo na sedežu družbe, na naslovu:
Vojkovo nabrežje 38, Koper in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Upnikom, ki z zmanjšanjem osnovnega
kapitala ne soglašajo, se poravna njihove
zahtevke oziroma zagotovi varščina.
Logistic service Koper, d.o.o.

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi
Preklic
Ob-46414
Uprava družbe VIPAP Videm Krško, d.d.,
Tovarniška 18, Krško, preklicuje sklic skupščine družbe, sklicane na dan 11. 4. 2001
ob 11. uri, v Krškem, na sedežu družbe,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 17 z dne
9. 3. 2001.
VIPAP Videm Krško, d.d., Krško
uprava družbe

Ob-46084
Na podlagi določila 283. člena Zakona
o gospodarskih družbah in F.C. člena Statuta sklicuje direktor delniške družbe KOTO, Miklošičeva 5, Ljubljana,
7. skupščino
družbe KOTO, d.d., Ljubljana,
ki bo v torek, 8. 5. 2001, ob 11. uri, na
sedežu družbe, na Miklošičevi 5, v Ljubljani.
Predlog dnevnega reda:
1. Odprtje skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Sašo Koštial, za preštevalki glasov Ema Urh in Tatjana Žabjek, za
notarko Nada Kumar.
3. Razrešitev dosedanjih članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
3.1. Na podlagi pisne odstopne izjave
članov nadzornega sveta, skupščina razrešuje dosedanje člane, in sicer:
– Jože Setnikar,
– Ernest Ribič,
– Aleksandra Špiler.
Mandat jim preneha z 8. 5. 2001.
3.2. Na predlog delničarja skupščina
imenuje nove člane nadzornega sveta, in
sicer:
– Aleš Okorn,
– Marjan Dovč,
– Andrej Urbas;
z mandatom od 9. 5. 2001 do 12. 6.
2002.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničarji in
pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumentom oziroma s podpisanim pooblastilom pooblaščenca.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
vpisani v delniško knjigo, na dan 30. 4. 2001
in ki najmanj tri dni pred dnevom skupščine
prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe.
Prosimo udeležence, da se prijavijo na
sedežu družbe pol ure pred začetkom zasedanja, da bodo lahko prevzeli glasovnice za
glasovanje na skupščini.
Na sedežu družbe so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev.
Gradivo za skupščino in predlogi za vse
točke dnevnega reda so delničarjemna vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe Miklošičeva 5, vsak delovnik od 10. do 12. ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine družbe istega dne ob 14. uri na mestu
prvega sklica. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
KOTO, d.d.,
uprava družbe
Ob-46123
Na podlagi 21. člena statuta Delavske
hranilnice, d.d., sklicuje uprava hranilnice
2. skupščino
Delavske hranilnice, d.d.,
ki bo v četrtek, 10. 5. 2001 ob 10. uri, v
veliki sejni dvorani ZSSS, Dalmatinova 4, v
Ljubljani.
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Za sejo skupščine Delavske hranilnice,
d.d., predlaga uprava hranilnice naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev skupščine hranilnice, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles,
imenovanje notarja ter potrditev dnevnega
reda.
Predlog sklepa: skupščina imenuje predsednika skupščine, verifikacijsko komisijo,
dva preštevalca glasov in notarja za sestavo
notarskega zapisnika ter potrdi predlagani
dnevni red.
2. Nagovor predsednika uprave Delavske hranilnice, d.d.
3. Letno poročilo o poslovanju Delavske
hranilnice, d.d., za leto 2000 z računovodskimi izkazi, skupaj s poslovnim poročilom
uprave hranilnice, mnenjem pooblaščenega revizorja ITEO Abeceda, d.o.o. in mnenjem nadzornega sveta hranilnice.
Predlog sklepov:
3.1 Skupščina hranilnice sprejema letno
poročilo o poslovanju hranilnice za leto
2000, z računovodskimi izkazi, skupaj s poslovnim poročilom uprave hranilnice, mnenjem pooblaščenega revizorja ITEO Abeceda, d.o.o. in mnenjem nadzornega sveta
hranilnice.
3.2 Skupščina hranilnice sprejema sklep za delitev dobička na predlog uprave
hranilnice in na podlagi mnenja nadzornega
sveta hranilnice.
Dobiček za leto 2000, v znesku 44.942
mio SIT ostane nerazporejen.
3.3 Skupščina hranilnice ugotavlja, da je
bilo delo uprave hranilnice in nadzornega
sveta hranilnice v poslovnem letu 2000 primerno in ustrezno in se zato njihovo delo
potrdi in odobri.
4. Letno poročilo o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta hranilnice.
Predlog sklepa: skupščina hranilnice
sprejema poročilo o notranjem revidiranju z
mnenjem nadzornega sveta hranilnice.
5. Ugotovitev zastopanosti neto dolžnikov hranilnice v organih hranilnice.
Predlog sklepa: skupščina hranilnice
ugotavlja, da med člani nadzornega sveta
hranilnice ni neto dolžnikov hranilnice.
6. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina hranilnice
imenuje za izvedbo revizije poslovanja hranilnice za leto 2000 revizijsko družbo ITEO
Abeceda, podjetje za revizijo in sorodne storitve, d.o.o., Kotnikova 28, Ljubljana.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci.
Pravico do udeležbe na skupščini hranilnice in glasovalno pravico lahko uresničujejo tisti delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo Delavske hranilnice, d.d., Ljubljana,
ki jo vodi KDD v Ljubljani in prijavijo svojo
udeležbo na skupščini najmanj 3 dni pred
sejo.
Delničarji lahko dajo, skladno s statutom
hranilnice, v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine nasprotni predlog k sklepom, o
katerih bo odločala skupščina.
Delničarji hranilnice oziroma njihovi pooblaščenci lahko prijavijo svojo udeležbo:
– osebno na sedežu hranilnice, Dalmatinova 4, Ljubljana;
– po faksu 01/300-02-20;
– po elektronski pošti: delavska.hranilnica @ siol.net;
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– pismeno po pošti.
Gradivo bo delničarjem v času sklica na
vpogled vsak delovni dan tudi na sedežu
hranilnice.
Udeležence skupščine hranilnice prosimo, da se pol ure pred začetkom seje skupščine prijavijo predstavniku hranilnice na prijavnem mestu pred sejno dvorano. S podpisom na seznamu prijavljenih delničarjev potrdi delničar oziroma pooblaščenec svojo
prisotnost na skupščini hranilnice ter prevzame glasovalne lističe. Za udeležbo na
seji skupščine hranilnice se fizične osebe
izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pismenim
pooblastilom.
Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine hranilnice isti dan, v istih prostorih ob
12. uri. V tem primeru bo skupščina hranilnice veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Delavska hranilnica, d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Jože Stegne
Ob-46218
Na podlagi določil 13. člena Statuta d.d.,
SM Trgovina in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
XI. skupščino
SM Trgovina, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 10. maja 2001 ob
16. uri v prostorih notarja Srečka Gabrila,
Savinjska cesta 20, Žalec z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog nadzornega sveta
se izvoli za predsedujočo skupščini Rojnik-Cokan Anica, ki tudi vrši funkcijo preštevanja glasov. Seji prisostvuje vabljeni notar
Srečko Gabrilo.
2. Sprejem poslovnega poročila za leto
2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprejme letno poročilo uprave družbe za leto
2000 v predloženem besedilu.
3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta sprejme skupščina sklep da se v breme rezultata
za leto 2000 pokriva prenesena izguba iz
leta 1998 v višini 4,756.847,40 SIT ter del
izgube iz leta 1999 v višini 22,935.648,65
SIT. Čista izguba družbe za poslovno leto
2000 je enaka nič, ker je pokrita z odpravo
rezervacij iz leta 1999 v višini 30,000.000
SIT.
4. Obravnava in sprejem planskih izhodišč družbe za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog direktorja in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina potrdi planska izhodišča družbe
za poslovno leto 2001. V tem okviru posebej pooblašča in nalaga upravi družbe, da
na skupščini Trgovske družbe Savinjski Magazin Trade, d.o.o., Žalec, v imenu in za
račun SM Trgovine, d.d., kot delničarja navedene firme glasuje za uvedbo in začetek
rednega likvidacijskega postopka Trgovske
družbe Savinjski Magazin Trade, d.o.o.
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5. Obravanva in sprejem predloga sprememb in dopolnitev Statuta SM Trgovina,
d.d., ter sprejem čistopisa Statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejmejo predlagane spremembe in dopolnitve Statuta družbe SM Trgovina, d.d.,
ki se nanašajo predvsem na spremembo
sedeža, uskladidtev s standardno klasifiakcijo dejavnosti, ukinitev nadzornega sveta,
uvedbo skupne dvočlanske uprave in spremembe pristojnosti skupščine, vse v predloženem besedilu. Sprejme se čistopis
Statuta.
6. Prejemki uprave družbe
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep, da iz naslova skupnega vodenja družbe, pripada vsakemu od obeh članov uprave, od 10. 5. 2001 dalje mesečno nadomestilo v tolarski protivrednosti 50 DEM neto obračunano z dajatvami za pogodbeno
delo.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled pri prokuristu družbe Rojnik Cokan Anici na naslovu Migojnice 69, 3302 Griže in to vsak delovni ponedeljek med 18. in 21. uro. Na skupščini
delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v
pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica pri prokuristu družbe. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo prokuristu družbe na naslov
Rojnik Cokan A., Migojnice 69, 3302 Griže
tako, da jo ta prejme najkasneje tri dni pred
sejo skupščine. Uprava se lahko udeleži
skupščine, tudi če ni delničar. Pozivamo
udeležence, da se ob prihodu na skupščino
prijavijo v prostoru, kjer bo skupščina najmanj 10 minut pred pričetkom zasedanja,
kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Vsa predložena
dokumentacija bo do konca skupščine družbe na vpogled pri notarju.
V primeru, da bi skupščina ne bila sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan in v istem prostoru ob 16.30. Skupščina družbe
bo v tem primeru veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
SM trgovina, d.d., Žalec
direktor

Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Majda Špruk, za preštevalke glasov Vida Laba, Erika Kokalj, Olga
Mlakar, za notarko se postavi Nada Kumar,
notarka iz Ljubljane.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju delniške družbe v letu 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave, mnenje nadzornega sveta in pozitivno mnenje
pooblaščene družbe za revidiranje, se sprejme letno poročilo družbe za leto 2000 v
predloženem besedilu.
3. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je stanje
dobička za leto 2000 631.220,42 SIT in
pripadajoča revalorizacija 28,067.332,30
SIT. Dobiček ostane nerazporejen.
4. Obravnava in sprejem sklepa za dopolnitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: v statutu družbe Tkanina
Ljubljana, Wolfova 10/a, se dejavnost družbe – 3. člen statuta, dopolni še naslednja
dejavnost: 70.20 dajanje lastnih nepremičnin v najem.
5. Obravnava predloga in določitev višine sejnine predsednika in članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za predsednika nadzornega sveta se določi sejnina v višini 30.000
SIT bruto, za člane nadzornega sveta pa
15.000 SIT bruto na sejo.
6. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za leto 2001 se imenuje In Revizija,
Družba za revidiranje in svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana.
Za udeležbo na skupščini se delničar izkaže s potrdilom oziroma s pisnim pooblastilom delničarja za zastopanje na skupščini.
Prijava udeležbe delničarja ali njegovega
pooblaščenca in dvig glasovnic bo potekala
pol ure pred pričetkom sklicane seje.
Delničarji bodo o sklicu pisno obveščeni
s priporočeno pošiljko, v poslovnih enotah
pa proti podpisu.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
21. uri v istem prostoru. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Predlogi sklepov s pisnim gradivom za
skupščino so na vpogled vsem delničarjem
na sedežu družbe Wolfova 10/a, Ljubljana,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Skupščina bo o prvi točki dnevnega reda odločala z dvigom rok, od 2. do 7. točke
pa z glasovnicami.
Trgovsko podjetje Tkanina, d.d.
direktor Saša Čermelj

Št. 38
Ob-46227
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta delniške družbe Tkanina,
d.d., Ljubljana, Wolfova 10/a, uprava družbe sklicuje

Ob-46338
Na podlagi 32. člena statuta KONA –
družba pooblaščenka, d.d., Kamnik, Ekslerjeva 8, uprava sklicuje

redno letno skupščino
trgovskega podjetja Tkanina, d.d.,
ki bo v sredo, 16. maja 2001 ob 20. uri,
na otroškem oddelku – klet blagovnice Tkanina Ljubljana, Ajdovščina 3.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje delovnih teles.

1. skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek 17. maja 2001 ob 17. uri
v sejni sobi družbe v Kamniku, Ekslerjeva 8.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine in dve preštevalki glasov se imenuje
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predlagane kandidate. Seji bo prisostvoval
notar Janez Novak.
2. Obravnava letnega poročila o poslovanju 1999–2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
pozitivnem mnenju začasnega nadzornega
sveta, se sprejme poročilo o poslovanju za
1999–2000 leto z mnenjem revizorja v predlaganem besedilu.
3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube.
Predlog sklepa: izguba iz poslovnega leta 1999–2000 v višini 1,521.081,47 SIT
se pokrije v naslednjih petih letih.
4. Obravnava sprememb statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe statuta, tako da se v členih
10., 19., 71. in 72. številke 5 nadomestijo
s številkami 15.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet se imenujejo Branko Bremšak, Jože Lombergar in
Terezija Tonin.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovni
leti 1999–2000 in 2000–2001 se imenuje
Ernst & Young, d.o.o., iz Ljubljane.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, vsak delovnik
od 8. do 10. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji Kone, ki so vpisani v registru delničarjev na dan
10. 5. 2001 in ki najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe pooblaščenke svojo udeležbo na skupščini, pooblaščenci pa morajo za udeležbo na
skupščini predložiti še pisno pooblastilo.
Skupščina je sklepčna, če so na zasedanju navzoči delničarji, ki imajo najmanj
15% osnovnega kapitala družbe pooblaščenke. Kolikor na prvem sklicu skupščine
ne bo dosežena potrebna večina za sklepanje, se ponovni sklic skupščine opravi istega dne ob 19. uri v prostorih. V tem primeru
skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
KONA, d.d.,
uprava družbe pooblaščenke
Ob-46311
Uprava družbe Coca-Cola Beverages
Slovenija, d.d., Celjska cesta 8, 3310
Žalec, skladno z 38. in 39. členom statuta
družbe sklicuje
6. sejo skupščine družbe,
ki bo dne 7. 5. 2001 ob 13. uri, na
sedežu uprave družbe v Ljubljani, Šmartinska 152.
Odločitve skupščine so veljavne, če je
navzočih vsaj toliko delničarjev z glasovalno
pravico, ki predstavlja vsaj 15% zastopanega osnovnega kapitala.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in sprejme predlagani dnevni red.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, sekretarja skupščine in zapisnikarja.
Na seji je navzoča vabljena notarka.
3. Potrditev letnega poročila za leto
2000 z mnenjem revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju podjetja za leto 2000 v predlaganem besedilu.
4. Odločanje o prerazporeditvi izgube iz
poslovanja za leto 2000.
Predlog sklepa: izguba iz leta 2000 ostane nerazporejena. Pokritje izgube se bi izvršilo v zakonskem roku.
5. Razporejanje izgub iz poslovanja za
leta 1996, 1997, 1998 in 1999.
Predlog sklepa 1: izguba iz poslovanja
leta 1996 s pripadajočim revalorizacijskim
popravkom v višini 215,584.005 SIT se krije v breme revalorizacijskega popravka dobičkov iz preteklih let v višini 189,834.129
SIT, razlika v višini 25,749.876 SIT pa se
krije v breme dobičkov iz preteklih let.
Predlog sklepa 2: izguba iz poslovanja
leta 1997 s pripadajočim revalorizacijskim
popravkom v višini 352,007.324 SIT se krije v breme dobičkov iz preteklih let v višini
289,704.645 SIT, razlika v višini
62,302.679 SIT pa se krije v breme revalorizacijskega popravka rezerv v višini
43,702.469 SIT in v breme rezerv v višini
18,600.210 SIT.
Predlog sklepa 3: izguba iz poslovanja
leta 1998 s pripadajočim revalorizacijskim
popravkom v višini 469,402.529 SIT se krije v breme rezerv v višini 13,361.377 SIT,
razlika v višini 456,041.152 SIT pa se bo
pokrila v breme revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala.
Predlog sklepa 4: izguba iz poslovanja
leta 1999 s pripadajočim revalorizacijskim
popravkom v višini 762,195.195 SIT se krije v breme revalorizacijskega popravka
osnovnega kapitala.
6. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa 1: spremeni se peti odstavek 1. člena statuta tako, da se glasi:
“Sedež družbe je: Šmartinska 152, Ljubljana.”
Predlog sklepa 2: črta se 6. člen statuta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na sedežu uprave podjetja Coca-Cola Beverages, d.d., v Ljubljani, Šmartinska 152, vsak delovni dan od 10. do 12.
ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14. uri, z istim dnevnim
redom. Na tem zasedanju se veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki morajo udeležbo prijaviti družbi najmanj pet dni
pred zasedanjem. Prijava bo veljavna s predložitvijo pisnega pooblastila.
Skupščine se lahko udeležijo tudi člani
uprave in nadzornega sveta. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci lahko glasovnice
za glasovanje prevzamejo dve uri pred zasedanjem na sedežu zasedanja.
Coca-Cola Beverages, d.d.
uprava družbe
Ob-46354
Na podlagi 6.3. točke statuta delniške
družbe Deloza, družba za proizvodnjo delovne, zaščitne in ostale konfekcije, d.d.,
Zagorje ob Savi, Cesta zmage 7, sklicuje
uprava Deloze, d.d.
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7. sejo skupščine
delniške družbe Deloza, d.d., Zagorje
ob Savi, Cesta zmage 7,
dne 10. 5. 2001, na sedežu družbe v
Zagorju, v jedilnici Deloze, d.d., Zagorje
ob Savi, Cesta zmage 7, s pričetkom ob
17. uri.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev, imenovanje
notarja za sestavo zapisnika, ugotovitev
udeležbe in sklepčnosti ter potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina imenuje
predsednika skupščine, dva preštevalca
glasov in notarja. Skupščina ugotovi sklepčnost in potrdi dnevni red.
2. Poročilo o poslovanju družbe v letu
2000 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagano poročilo o poslovanju družbe v
letu 2000.
3. Obravnava in odločanje o pokrivanju
izgube za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
na podlagi mnenja nadzornega sveta se
sprejme pokrivanje izgube za leto 2000 v
nominalnem znesku 17,331.986,81 SIT,
in sicer:
– iz revalorizacijskega dela rezerv v višini 1,483.171,60 SIT,
– iz zakonskih rezerv 15,848.815,21
SIT,
v revaloriziranem znesku na dan sprejema na skupščini.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2001.
Predlog sklepa: za opravljanje revizije
za leto 2001 se na predlog nadzornega
sveta imenuje revizijska družba Ernst &
Young, d.o.o., Ljubljana.
Vse gradivo in informacije o skupščini
so delničarjem na vpogled v splošno-kadrovskem sektorju vsak delovni dan od
10.30 do 12.30.
Za udeležbo na skupščini se delničar
ali njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o lastništvu delnic oziroma s pisnim
pooblastilom delničarja in s potrdilom o
lastništvu delnic pooblastitelja.
Prijavo za udeležbo na skupščini je potrebno deponirati najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine; to velja tako za delničarje kot za pooblaščence. Rok za prijavo
je do 7. 5. 2001.
Prijava je možna le po pošti oziroma
telefaksu, kateremu pa mora nujno slediti
tudi priporočena pošta.
Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo na sedežu družbe najmanj eno
uro pred pričetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo uro pozneje skupščina ponovno sestala in glasovala, ne glede na
število prisotnih delnic.
Deloza, d.d., Zagorje ob Savi
direktor družbe
Ivan Novšak
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Ob-46415
Na podlagi 34. člena statuta družbe Šešir, d.d., Škofja Loka, sklicujem
IV. redno skupščino
delniške družbe Šešir, d.d., Škofja
Loka, Kidričeva 57,
ki bo v sredo, 9. 5. 2001 ob 11. uri, v
poslovnih prostorih na sedežu družbe, Kidričeva 57 v Škofji Loki, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Skupščina izvoli predsednika
skupščine, dva preštevalca glasov in zapisnikarja. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem letnega poročila za leto
2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave družbe in na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta družbe se sprejme revidirano letno poročilo o poslovanju družbe v
letu 2000 v predloženem besedilu.
3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
na podlagi soglasja nadzornega sveta družbe skupščina sprejme sklep o ugotovitvi
in delitvi dobička za leto 2000 v predloženem besedilu.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje predlagano revizijsko družbo.
5. Ocenitev premoženja družbe Šešir,
d.d., Škofja Loka – soglasje.
Predlog sklepa: na predlog uprave družbe ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina soglaša z novo ocenitvijo premoženja družbe Šešir, d.d., zaradi uskladitve na realno vrednost.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem na
sedežu družbe Šešir, d.d., Škofja Loka, v
tajništvu družbe v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine, vse delovne dni med 10. in
12. uro.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda v skladu z zakonom, statutom in
poslovnikom o delu skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki
delnic oznake A, B, C in G, v korist katerih
bodo na dan skupščine vknjižene v delniški knjigi Šešir, d.d., njihovi pooblaščenci
in/ali zakoniti zastopniki, če najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo, sicer izgubijo pravico udeležbe na skupščini.
Člani uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Delničarji glasujejo osebno oziroma po
pooblaščencu ali zakonitem zastopniku na
podlagi glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v prostor, kjer je zasedanje skupščine.
Prosimo delničarje, da se zaradi razdelitve
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glasovnic zglasijo pol ure pred pričetkom
skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno. Za fizične
osebe mora vsebovati ime in priimek ter
naslov pooblastitelja; za pravne osebe pa
ime in priimek in naslov pooblaščenca, firmo, število in razred delnic, ter podpis in
žig pooblastitelja.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, se skupščina ponovi istega dne ob
13. uri, v istem prostoru. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Šešir, d.d., Škofja Loka
uprava družbe
direktor
Miro Pinterič, inž.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 88/2000-130
S-46069
S sklepom tega sodišča opr. št. St
88/2000 z dne 6. 3. 2001 je bila potrjena prisilna poravnava nad dolžnikom Pivovarna Tara, d.o.o., Maribor, Ljubljanska 82.
Terjatve upnikov so razvrščene v 5 razredov, in sicer:
1. razred – terjatve ločitvenih upnikov,
za katere se položaj po potrditvi načrta finančne reorganizacije ne spremeni;
2. razred – terjatve iz II. odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93, 39/97 in
52/99, ZPPSL), in sicer terjatve iz naslova
plač in nadomestila plač za obdobje zadnjih
treh mesecev pred začetkom postopka prisilne poravnave, za katere se položaj po
potrditvi načrta finančne reorganizacije ne
spremeni;
3. razred – terjatve države iz naslova
davka na dodano vrednost, trošarin, davka
od osebnih prejemkov, davkov od prometa
proizvodov in storitev, posebnega prometnega davka od alkoholnih pijač, davka od
dobička pravnih oseb in prispevkov, ki se
poplačajo v višini 100% ugotovljenih terjatev z obrestmi v višini temeljne obrestne
mere, ki tečejo od 2. 11. 2000, v roku 5 let
od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave;
4. razred – terjatve države iz naslova
zamudnih obresti, ki so se natekle od neplačanih davkov in prispevkov do dneva začetka postopka prisilne poravnave (2. 11.
2000), za katere se na podlagi III. odstavka
16. člena Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99,
ZFPPod) predlaga odpust celotne obveznosti;
5. razred upnikov – terjatve, ki niso uvrščene v ostale razrede, ki se poplačajo v
višini 20% ugotovljenih terjatev z obrestmi v
višini temeljne obrestne mere, ki tečejo od
2. 11. 2000, v roku enega leta od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave.

Seznami upnikov z ugotovljenimi terjatvami in zmanjšanimi zneski so sestavni del
sklepa o prisilni poravnavi.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 20. 3. 2001.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 3. 2001
St 88/2000
S-46070
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 88/2000 sklep z
dne 26. 3. 2001:
Začne se postopek prisilne poravnave
nad dolžnikom R.G.R., Gostinsko, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Šaleška 2/b, Velenje (matična številka
5647380) in njegovimi upniki.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica,
prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (26. 3.
2001).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 5% vrednosti prijavljene terjatve ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun 50700-840-3390,
vendar največ 30.000 SIT.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
iz prejšnje točke (v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatve).
Za upravitelja prisilne poravnave se imenuje Zvonimir Hudej, s.p., VIS, Spominska
16, Celje, št. delovnega dovoljenja
L8/2000.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
1. ELGO, Gorazd Pušnik, s.p., Elektro
servis in trgovina, Stanetova 13, Velenje,
2. Grafis, Gregor Šilc, s.p., Kavče 69,
Velenje,
3. Tesarstvo Hudovernik, d.o.o., Dolič
56, Mislinja,
4. A-mont, d.o.o., izvajalni inženiring,
Kardeljev trg 1, Velenje,
5. predstavnik delavcev dolžnika R.G.R.,
d.o.o., Velenje, Šaleška 2/b.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 26. 3. 2001.
Predlagatelju prisilne poravnave se naloži, da položi predujem za stroške postopka
v višini 3,000.000 SIT na žiro račun tega
sodišča, št. 50700-696-250, sklic na št.
5-88-2000, v roku 8 dni po prejemu pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 3. 2001
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St 220/2000
S-46071
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
220/2000 z dne 22. 3. 2001 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Mak Metod, s.p., Pleskarstvo in
soboslikarstvo, Nasipi 4, Trbovlje.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 3. 2001
St 19/94-53
S-46083
To sodišče je v stečajni zadevi pod opr.
št. St 19/94 na seji senata dne 26. 3. 2001
sprejelo naslednji sklep:
stečajni postopek nad dolžnikom Iskra
Hipot, Tovarna orodij in opreme za avtomatizacijo d.o.o. – v stečaju, Šentjernej,
Trubarjeva 7, se zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik Iskra Hipot, Tovarna orodij in opreme
za avtomatizacijo d.o.o. – v stečaju, Šentjernej, Trubarjeva 7, izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 26. 3. 2001
St 7/2000-41
S-46197
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Zarja oblačila, d.o.o., Petrovče, Petrovče 115, Petrovče, se zaključi, v skladu z
določili 169. člena ZPPSL.
2. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Zarja oblačila,
d.o.o., Petrovče, Petrovče 115, Petrovče,
iz sodnega registra.
3. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 3. 2001
St 3/2000-40
S-46212
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Pletivat, Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Pešnica 11, Šentjur, se zaključi, v skladu z določili 169. člena ZPPSL.
2. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Pletivat, Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Pešnica
11, Šentjur, iz sodnega registra.
3. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 3. 2001
St 3/2001-18
S-46213
1. To sodišče je s sklepom opr. št. St
3/2001 z dne 29. 3. 2001 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom North
– South, družba za marketing, trgovino in
svetovanje, d.o.o., Kranj, Struževo 3, Kranj,
matična številka družbe: 5289980, šifra dejavnosti družbe: 74.140.
2. Za upravitelja prisilne poravnave je določen Mihael Savnik, Glavni trg 15, Kranj.
3. Upniki, katerih terjatev so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko, naj prijavijo svoje terjatve sodišča z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v
roku 30 dni po objavi tega oklica.
4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upni-

kov v roku 30 dni po izteku roka za prijavo
terjatev.
5. Imenuje se upniški odbor v sestavi:
– Gorenjski tisk, Mirka Vadnova 6, Kranj,
– Hranilno kreditna služba Domžale,
p.o., Ljubljanska cesta 72, Domžale,
– Sklad obrtnikov in podjetnikov, Vošnjakova 6, Ljubljana,
– Poštna banka Slovenije, d.d., Vita Kraigherja 5, Maribor,
– Martina Lampič, Podmolniška 71,
Ljubljana – Dobrunje.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko
tega sodišča dne 29. 3. 2001.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 29. 3. 2001
St 170/2000
S-46214
To sodišče je s sklepom opr. št. St
170/2000 z dne 13. 2. 2001 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Elan Line, Tovarna športnih izdelkov,
d.o.o., Dunajska 160, Ljubljana in njegovimi upniki:
1. ugotovi se, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom, ki so poimensko navedeni v prilogi – tabeli, ki je sestavni
del sklepa, plačati njihove ugotovljene terjatve v višini 20% nominalne vrednosti z obrestmi v višini TOM, ki tečejo od dneva začetka
postopka prisilne poravnave do roka za izplačilo, v roku 1 leta od pravnomočnosti
sklepa o potrditvi prisilne poravnave,
2. v postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v tretji koloni (priznane terjatve) Priloge, ki je
sestavni del sklepa, zato jih je dolžnik dolžan izplačati v višini in rokih, kot so navedeni v 1. točki in v zneskih kot so razvidni iz
osme kolone Priloge (znesek za poplačilo),
3. ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do dne 18. 7. 2000 kot dneva začetka postopka prisilne poravnave in je dolžnik dolžan v višini in roku, razvidnem iz 1. točke
plačati tudi vse terjatve tistih upnikov, ki svojih terjatev v postopku prisilne poravnave
niso prijavili ali so jim bile v celoti ali delno
prerekane, kolikor se bodo naknadno ugotovile.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
19. 2. 2001. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 7. 3. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2001
St 109/2000
S-46215
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
109/2000 dne 22. 3. 2001 v stečajnem
postopku nad dolžnikom SORAIS, Družba
za programsko opremo in računalniški
inženiring, d.o.o., Vojkova 1, Ljubljana,
zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2001
St 40/2000
S-46267
Na podlagi 101. in 102. člena zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l.
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RS, št. 67/93 in 39/97) to sodišče objavlja
oklic o začetku in zaključku stečaja.
S sklepom tukajšnjega sodišča, opr. št.
St 40/2000, je sodišče dne 28. 3. 2001
začelo in zaključilo stečajni postopek nad
družbo Elegant, trgovinsko podjetje, import-export, d.o.o., Portorož, Ulica Božidarja Jakca 11, Portorož.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris družbe iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 30. 3. 2001
St 178/2000
S-46269
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
178/2000 z dne 29. 3. 2001 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Junior
Trade Vida, d.o.o., Šmartinska 15, Ljubljana.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 3. 2001
St 212/2000
S-46270
To sodišče je s sklepom St 212/2000
dne 29. 3. 2001 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Kolar Anita, s.p., Trgovina Abeceda, Hrastnik, Log 28E – v stečaju.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2001
St 64/2000-23
S-46271
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 64/2000 sklep z dne 30. 3.
2001:
I. sklep:
Ugotovi se umik predloga za začetek postopka prisilne poravnave z dne 20. 9.
2000, ki ga je sodišče prejelo priporočeno
po pošti dne 21. 9. 2000 med dolžnikom
Eco Oil Company, Družba za trgovino,
posredovanje in storitve, d.o.o., Kocbekova 54, Škofja vas in njegovimi upniki,
ker je predlagatelj – dolžnik dne 27. 3.
2001 umaknil ta predlog in se zato v skladu
z določili 33/II člena ZPPSL postopek prisilne poravnave ustavi.
II. sklep:
Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Eco Oil Company, Družba za trgovino,
posredovanje in storitve, d.o.o., Kocbekova 54, Škofja vas (matična številka:
5981271).
Odslej se firma glasi: Eco Oil Company,
Družba za trgovino, posredovanje in storitve, d.o.o., Kocbekova 54, Škofja vas – v
stečaju.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Zlatko Hohnjec, s.p., Tekačevo 5, Rogaška Slatina, št. delovnega dovoljenja 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.
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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 dne
27. 6. 2001 ob 10. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 30. 3. 2001.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 3. 2001
St 34/2000
S-46466
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Univerzale Domžale, d.d.,
Slamnikarska 4, Domžale za dne 25. 4.
2001 ob 12. uri v sobi 368/III tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2001

Izvršbe in zavarovanja
Z 3/2001
IZ-3488
Na podlagi pravnomočnega sklepa o zavarovanju Okrajnega sodišča v Brežicah,
opr. št. Z 3/2001 z dne 18. 1. 2001, je
bila v zadevi zavarovanja denarne terjatve
upnice Banke Vipa d.d., Erjavčeva ulica 2,
Nova Gorica, ki jo zastopa predsednik uprave Egidij Birsa proti dolžniku in zastavitelju
Prograd, gradbeno in trgovsko podjetje,
d.o.o., Kosovelova ulica 2, Nova Gorica, ki
ga zastopa direktor Albert Manfreda, v višini
35,000.000 SIT s pp, dne 20. 2. 2001
zarubljena nepremičnina, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo, in sicer montažna počitniška hiša št. 128, neto koristne površine
30 m2, stoječa v turističnem naselju Čatež,
na delu parc. št. 541/33, 541/34,
541/35, 541/36, 541/37, 541/38,
541/39, 541/40, 541/41, 541/42,
541/43 in 541/44, vse k.o. Mostec, ki jo
je zastavitelj pridobil na odlagi prodajne pogodbe z dne 7. 10. 1999, sklenjene s prodajalko Novo Ljubljansko banko d.d., Ljubljana.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 26. 2. 2001
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In 99/88
IZ-3489
Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi upnice Krekove banke, d.d., Maribor,
Slomškov trg 18, zoper dolžnika Arčan Bojana, Pod kostanji 6, Celje, sklenilo:
zarubi se nepremičnina, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo, katere lastnik je Arčan Bojan, Pod kostanji 6, Celje. Nepremičnina v
naravi predstavlja poslovni lokal na Ljubljanski c. 7, Celje, številka lokala P10, v izmeri
24 m2, ki je lociran v pritličju objekta Vrtnica, ter pripadajoči kletni prostori v izmeri
23,20 m2.
Okrajno sodišče v Celju
dne 12. 3. 2001
Z 4/2001
IZ-4130
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okrajnega sodišča v Cerknici, opr. št. Z 4/2001
z dne 13. 2. 2001, je bil poslovni prostor
št. 1, v izmeri 83,53 m2, ki se nahaja v
stanovanjsko poslovni stavbi v Cerknici, Cesta 4. maja 93, stoječi na parc. št. 31/3
(prej 306/1), vpisani pri vl. št. 2150, k.o.
Cerknica, s pripadajočim delom skupnih
prostorov, delov in naprav ter stavbnim in
funkcionalnim zemljiščem, ki je last dolžnika Stojana Bavdka, Sveti Vid 7, Cerknica,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 8. 10.
1994, sklenjene s prodajalcem Mercator
Nanos, d.d., Postojna, na naroku dne 12. 3.
2001 zarubljen v korist upnice Banke Koper, d.d., Pristaniška 14, Koper, za zavarovanje denarne terjatve v višini 20,000.000
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 12. 3. 2001
I 2000/00792
IZ-3478
Okrajno sodišče v Domžalah je po okrajni sodnici Kristini Petrič v izvršilni zadevi
upnice Banke Domžale, d.d., bančna skupina Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska
62, Domžale, zoper dolžnika Mira Štiblerja,
Lipova ulica 7, Domžale, (sedaj neznanega
prebivališča), zaradi izterjave 100.570,20
SIT s pp v smislu 4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP, dne 5. 3. 2001 sklenilo:
dolžniku Miru Štiblerju, neznanega prebivališča, se postavi začasni zastopnik, odvetnik Matjaž Markelj, Kolodvorska 6, Domžale.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 3. 2001
In 41/00
IZ-3494
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Meliti Černe, v izvršilni zadevi upnice Probanke d.d., Gosposka 32, Maribor,
ki jo zastopa odv. Breda Požar iz Kopra,
zoper dolžnika Jadrana Ražmana, Dekani
13, Dekani, zaradi izterjave 4,604.902 SIT,
na naroku za rubež nepremičnine dne 26. 2.
2001 sklenilo:
zarubi se nepremičnina, poslovni prostor - lokal G4 in G5, v izmeri 134,80 m2 in
poslovni prostor - lokal G3, površine

67,40 m2, ki so vsi del objekta Oskrbni center - Ankaran, ki se nahaja na parc. št.
1361/1, k.o. Oltra. Lokal št. G4 in G5 je
last dolžnika na podlagi pogodbe o izročitvi
lokala v Oskrbnem centru Ankaran z dne
26. 11. 1991, št. OCA-023-91. Lokal G3
je last dolžnika na podlagi pogodbe o nakupu lokala v Oskrbnem centru Ankaran, št.
OCA-017-91 z dne 12. 6. 1991.
Zapisnik bo sodišče razglasilo na oglasni deski.
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 2001/00038
IZ-3472
Okrajno sodišče v Krškem je na podlagi
sporazuma strank, sklenjenega v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marka Finka iz Celja, opr. št. SV 79/01
z dne 15. 2. 2001 in sklepom o zavarovanju, opr. št. Z 2001/00038 z dne 1. 3.
2001, odredilo rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, poslovnega prostora v Krškem, Cesta krških žrtev 49a, Krško, s površino 129,25 m 2 in je v lasti dolžnika – zastavitelja Elkroj, proizvodnja modne konfekcije, d.d., Pirihova 56, Mozirje,
na podlagi pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim z dne 6. 11.
2000, v zvezi s pogodbo o zakupu poslovnih prostorov z dne 17. 2. 1988 in aneksom št. 1/90 k isti z dne 17. 9. 1990,
sklenjenih med prodajalcem Zavodom za
urbanizem Velenje, Trg mladosti 2, Velenje,
ter dolžnikom kot kupcem, v zavarovanje
denarne terjatve upnice SKB banke, d.d.,
Ajdovščina 4, Ljubljana, na podlagi sporazuma strank v zavarovanje denarne terjatve
upnice v višini 100,000.000 SIT.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 1. 3. 2001
In 2000/00042
IZ-3229
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani opr. št. In 2000/00042 z dne
27. 2. 2000, je bilo v korist upnikov Aleša
Steleta, Runkova 8, Ljubljana in ostali, ki jih
vse zastopa odv. družba Čeferin o.p. iz Grosuplja, zoper dolžnico Nado Klemenčič Lipovec, neznanega bivališča, ki jo zastopa
začasna zastopnica odv. Vlasta Žagar, zarubljeno dvosobno stanovanje št. 12, v
izmeri 52,09 m2, ki se nahaja na naslovu
Ulica bratov Komelj 3, Ljubaljana in je last
dolžnice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 2. 2001
Z 2001/00234
IZ-3487
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00234, ki ga je dne 9. 3. 2001 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na dvosobnem stanovanju št. 8, v
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izmeri 56,25 m2, v I. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Puhova ul. št. 12 v
Ljubljani, stoječem na parc. št. 408/9, vl.
št. 321, k.o. Brinje I, ki je last zastaviteljev,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
30. 4. 1975, dodatka h kupni pogodbi z
dne 11. 10. 1976 in dodatka h kupni pogodbi z dne 21. 4. 1997, sklenjenih s prodajalcema Fond, Stanovanjsko podjetje
Ljubljana in Združenim gradbenim podjetjem
Giposs, zastavna pravica v korist upnika
Karntner Sparkasse AG, Podružnica v Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 935.000 ATS
s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 3. 2001
Z 2001/00242
IZ-3490
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00242, ki ga je dne 1. 3. 2001 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na stanovanju št. 24/D2, v IV. nadstropju objekta D2 na območju CO 5/3 –
Zdravstveni dom v neto površini 34,94 m2,
s pripadajočo shrambo št. 24, v izmeri
5,78 m2. Stanovanju pripada tudi sorazmeren solastniški delež na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču objekta, vpisanega v k.o.
Tabor, ki je last dolžnice Javorac Saše, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št.
19/01-D2 z dne 30. 1. 2001, sklenjene s
prodajalcem Investplan, d.o.o., Ljubljana,
Pod hribom 5, zastavna pravica v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Podružnica v
Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
514.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 2001
Riz 510/99
IZ-3480
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega
sodišča, opr. št. Riz 510/99 z dne 27. 10.
1999, je bilo v izvršilni zadevi upnika Raiffeisenbank Unterpremstaetten, reg. Gen. m.
b. H., Unterpremstaetten, Avstrija, ki ga zastopa poobl. Breda Senčar-Leljak, odvetnica iz Maribora, proti dolžniku in zastavitelju
Nabergoj Branku, ter dolžnici Nabergoj Dragani, oba stan. Prušnikova 34, Maribor, zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika v
višini 380.000 ATS s pripadki, v tolarski
protivrednosti, z zastavno pravico na nepremičnini dolžnika, zarubljeno dne 4. 11.
1999 v korist upnika, s prepovedjo razpolaganja, in sicer poslovni prostor št. 1, v pritličju severnega dela objekta F, v Prušnikovi
ulici 38 v Mariboru, stoječem na parceli št.
116, k.o. Sp. Radvanje, v naselju Nova vas
II/A, v skupni izmeri 63,08 m2, katerega
izključni lastnik je dolžnik in zastavitelj Branko Nabergoj, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 4. 2. 1988, št. 4-3/1-F, ki je bila
overjena pri notarju Erihu Matelu iz Maribora, dne 16. 9. 1999 pod št. OV –3121/99.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 10. 1999
Z 2001/00164
IZ-3515
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega
sodišča, opr. št. Z 2001/00164 z dne 9. 3.

2001, je bilo v izvršilni zadevi upnice Nove
kreditne banke Maribor, d.d., Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor, ki jo zastopa pooblaščenka Sonja Javernik, proti dolžniku in zastavitelju Branku Tomanu, stan. Črnogorska
ul. 30, Maribor, zaradi zavarovanja denarne
terjatve upnice v višini 11,000.000 SIT s
pripadki, zarubljeno na naroku dne 9. 3.
2001, in sicer prostor v pritličju, v stavbi in
funkcionalnem objektu, Žitna ulica 12, Maribor, parc. št. 1109/14, 1109/18 in
1109/22, vl. št. 1305, k.o. Tabor, ter temu
prostoru sorazmerno solastnih skupnih prostorov, delov, objektov in naprav. Prostor
meri 207,68 m2 in je definiran s projektno
dokumentacijo kot gostinski lokal, ki je last
dolžnika in zastavitelja Branka Tomana, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
19. 9. 2000, vse v korist upnice Nove kreditne banke Maribor, d.d., Vita Kraigherja
4, 2505 Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 3. 2001
Z 2001/0017
IZ-3486
Na podlagi sklepa o zavarovanju za zavarovanje denarne terjatve, opr. št. Z
2001/0017 z dne 9. 3. 2001, je na dvosobnem stanovanju v pritličju stanovanjskega
bloka v Novem mestu, Ul. Slavka Gruma
48, ki stoji na parc. št. 877/5, k.o. Šmihel
pri Novem mestu in pripadajočem solastniškem deležu na vseh skupnih prostorih, delih, objektih in napravah hiše v Novem mestu, Ul. Slavka Gruma 48, ki je last zastaviteljice Ruže Pršlja, Ul. Slavka Gruma 48,
Novo mesto, po prodajni pogodbi o nakupu
in prodaji stanovanja št. 362-253/91 z dne
15. 11. 1991, sklenjeni z Občino Novo
mesto kot prodajalko in zastaviteljico kot
kupcem, z rubežem pridobljena zastavna
pravica v korist upnice Dolenjske banke
d.d.,
Novo
mesto,
za
znesek
5,000.000 SIT s pp, razvidnimi iz citiranega sklepa o zavarovanju zoper dolžnika Eurotour, prevoz potnikov in blaga d.o.o., Novo mesto, Ul. Slavka Gruma 48.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 9. 3. 2001
In 00/00038
IZ-3496
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v
izvršilni zadevi upnika GIT inženiring, Anton
Tkalec, dipl. inž. gr. s.p., Rogatec 225,
Rogatec, ki ga zastopa Marjan Aleksić, odvetnik v Rogaški Slatini, proti dolžniku Alojzu Hrženjaku, Vangetnerova 16, Velika Mlaka, Republika Hrvaška, zaradi izterjave
187.073,70 SIT s pp, s sklepom o izvršbi
opr. št. In 00/00038 z dne 9. 1. 2001,
dovolilo izvršbo in na podlagi določila 211.
člena zakona o izvršbi in zavarovanju, opravilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer enosobnega stanovanja,
v skupni izmeri 62,55 m2, katerega sestavljajo kuhinja v izmeri 13,01 m2, soba v izmeri 39,75 m2, hodnik v izmeri 4,57 m2, kopalnica v izmeri 4,62 m2 in drugi prostori v
izmeri 0,60 m2, v drugem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Zdraviliški trg 1 v
Rogaški Slatini, št. stanovanja 12, ki stoji na
parc. št. 368, vpisani v vl. št. 512, k.o.
Rogaška Slatina in katerega lastnik je dolžnik, na podlagi sklepa o dedovanju Okraj-
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nega sodišča v Šmarju pri Jelšah, opr. št. D
364/97 z dne 13. 5. 1998, v zvezi s kupoprodajno pogodbo z dne 14. 9. 1993, sklenjene med Občino Šmarje pri Jelšah in Marijo Ferjanič.
Rubež ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 2. 3. 2001
Z 2000/00198
IZ-4093
Na podlagi izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve po 250. členu ZIZ, notarja Mira Košaka
z dne 15. 12. 2000, opr. št. SV 2076/00,
se za zavarovanje denarne terjave upnice
Nove LB d.d., Ljubljana, Trg republike 2,
zoper dolžnika Sekirnik Igorja, na podlagi
pogodbe o kreditu št. 56-1005/95 z dne
13. 11. 2000, v višini 6,600.000 SIT, s
spremenljivo obrestno mero, ki je na dan
sklenitve pogodbe znašala 4,75% letno, revalorizaciji in pod drugimi pogoji, razvidnimi
iz citirane pogodbe, ki je sestavni del notarskega sporazuma, dovoli zavarovanje zaradi ustanovitve zastavne pravice na nepremičnini v lasti dolžnika Sekirnik Igorja iz Ljubljane, Celovška c. 127, s popisom (rubežem) te nepremičnine, ki še ni vpisana v
zemljiški knjigi, in sicer na trisobnem stanovanju v prvem nadstropju, v izmeri
66,27 m2, s pripadajočo teraso v izmeri
30,6 m2 in stopniščem s hodnikom v izmeri
11,20 m2 ter s pripadajočim solastniškim
deležem na skupnih prostorih, delih in napravah objekta, ter pripadajočim pozidanim
stavbnim in funkcionalnim zemljiščem hiše v
stanovanjski hiši na naslovu Opekarska 10,
Vrhnika. Stavbišče s stanovanjsko hišo je
vpisano v vl. št. 3170, k.o. Vrhnika, na parc.
št. 747 in vl. št. 2153, k.o. Vrhnika, na
parc. št. 2754/19 v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Vrhniki. Nepremičnino je
dolžnik pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Arkada nepremičnine, d.o.o., kot prodajalcem in dolžnikom
kot kupcem z dne 27. 10. 2000.
Upnik pridobi s popisom zastavno pravico na nepremičnini.
Dolžniku je prepovedano razpolagati s
popisano nepremičnino, ker sicer stori kaznivo dejanje oškodovanja tujih pravic po
229. členu kazenskega zakonika, ki se preganja na škodovančev predlog.
Zastavna pravica se objavi na oglasni deski sodišča ter zaznamuje na originalu pogodbe z dne 27. 10. 2000.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 17. 1. 2001

Amortizacije
N 301/2000
AM-3505
Na predlog AREAL, podjetje za realitete
in inženiring, d.o.o., se uvaja amortizacija
spodaj navedenih vrednostnih papirjev, ki
naj bi se izgubili. Imetnik teh papirjev se
poziva, da v roku 60 dni po objavi tega
oglasa uveljavlja svoje zakonite pravice. Po
preteku tega roka se bo štelo, da so vrednostni papirji izgubili svojo pravno veljavnost.
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4 delnice Slovenske zadružne kmetijske
banke Ljubljana, d.d., vpisane v knjigi delničarjev Slovenske zadružne kmetijske banke, d.d.
Ser. št.

Vrsta

F0026541
F0026552
F0026563
F0026574

0001
0001
0001
0001

Emisija

F
F
F
F

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 2. 2001

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 826/2000
SR-1308
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni
sodnici Vlasti Pepelnjak, v pravdni zadevi tožeče stranke Republike Slovenije, Ministrstva za finance, Davčne uprave RS, Davčnega urada Celje, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Celju, proti toženi stranki 1. Hren Dimitrij, Zidani Most 30,
Zidani Most, sedaj neznanega bivališča, 2.
Šobar Milan, Badovinčeva 14, Laško, zaradi
plačila 798.744,24 SIT s pp, v skladu s 4.
točko drugega odstavka 82. člena zakona o
pravdnem postopku sklenilo:
prvotoženi stranki Hren Dimitriju se postavi začasni zastopnik v osebi Teršek Pavel, dipl. pravnik in strokovni sodelavec tega sodišča.
Začasni zastopnik bo zastopal prvotoženo stranko Hren Dimitrija v predmetnem postopku vse dotlej, dokler prvotoženec ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 1. 2001

Oklici dedičem
D 37/98
OD-3509
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pok. Iglič Ivani, roj. 3. 10.
1910, drž. RS, vdovi, umrli 13. 1. 1998,
nazadnje stanujoči Trnjava 12, Lukovica.
Ena izmed zakonitih dedinj je tudi hči
zapustničinega pokojnega sina zapustnice,
Iglič Slavka, ki je umrl pred zapustnico. Ker
dediči ne vedo njenega imena, živi pa nekje
v Nemčiji, jo sodišče s tem oklicem poziva,
da se v roku enega leta od objave tega
oklica javi sodišču.
Po preteku oklicnega roka bo razpisana
zapuščinska obravnava in bo zadeva zaključena v skladu z zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 3. 2001
D 314/97
OD-3512
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pok. Bitenc Vidi, roj. 15. 9.
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1902, drž. RS, vdovi, umrli 13. 10. 1997,
nazadnje stanujoči Ljubljanska cesta 99,
Domžale.
Zapustnica pisne oporoke ni naredila,
zato sledi zakonito dedovanje, ki ga je deležen tudi vnuk Marko Altman, ki živi nekje v
tujini na neznanem naslovu.
Sodišče poziva s tem oklicem dediča
Marka Altmana, da se v roku enega leta od
objave tega oklica javi sodišču. Po preteku
oklicnega roka bo razpisana zapuščinska
obravnava in bo zadeva zaključena z zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 3. 2001
IV D 213/2000
OD-4124
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Veri Tršinar, roj. Breskvar,
hčerki Rudolfa, rojeni dne 10. 2. 1926,
umrli 15. 12. 1999, nazadnje stanujoči v
Ljubljani, Hrvatski trg 2, državljanki Republike Slovenije.
V poštev za dedovanje pride tudi zapustničina hči in dva zap. vnuka, o katerih
sodišče nima podatkov, razen tega, da menda živijo v Avstraliji.
Sodišče dediče poziva, da se v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski
tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču,
sicer bo nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 3. 2001
D 149/2000
OD-4135
V zapuščinski zadevi po pok. Antonu Bučarju, roj. 7. 5. 1908, z zadnjim stalnim prebivališčem Šmalčja vas 21 in umrlem dne
21. 2. 2000, državljanu Republike Slovenije, pozivamo njegovega sina Jožeta Bučarja,
roj. 21. 1. 1945, z zadnjim stalnim prebivališčem 201-1385, Bertram St. Kelowna B.C.
V1Y 2E9 Kanada, da se v roku enega leta od
objave tega oklica zglasi pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku za poseben primer.
Dediču Jožetu Bučarju je postavljena skrbnica za poseben primer Ruža Modic, Koštialova 36, Novo mesto.
Po poteku roka bo sodišče zapuščinsko
obravnavo nadaljevalo na podlagi izjav postavljenega skrbnika in podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 12. 3. 2001
D 473/2000
OD-4102
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju teče zapuščinski postopek po dne 15. 5. 2000
umrli Šegula Angeli, roj. 27. 3. 1907, iz
Slavšine št. 7, Vitomarci.
Kot dedinja pride v poštev sestra Papala
Roza, neznanega bivališča, katera bi se naj
nahajala v domu upokojencev v neznanem
kraju v Avstriji.
Ker sodišče ne razpolaga z njenim naslovom, jo pozivamo, da se v roku enega
leta od objave tega oklica zglasi pri tem
sodišču ali sporoči svoj naslov, ker bo sodišče sicer opravilo zapuščinsko obravnavo
na podlagi izjave postavljenega skrbnika.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 12. 3. 2001

Kolektivni delovni spori
I Kd 433/2000
K-46082
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 49. člena zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Damijan Bajec, Apače 123, Apače in ostalih 49 tožnikov, ki jih zastopa
Ivan Stošič, odvetnik iz Ljubljane in nasprotnim udeležencem Republika Slovenija,
Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, ki jo zastopa Državno
pravobranilstvo Ljubljana, zaradi izvrševanja
kolektivne pogodbe.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 3 dneh od te objave, lahko pa
tudi ves čas postopka na naroku s pisno
vlogo.
Poravnalni narok je razpisan za dan
25. 5. 2001 ob 9. uri, v sobi št. 7/III., Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani,
Resljeva ul. 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča, dne 28. 3.
2001.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 28. 3. 2001

Sodni register
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 15579/2000
Rg-3502
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog BIRO ALEKS URBANČIČ,
k.d., Ljubljana, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe BIRO ALEKS URBANČIČ
k.d., Ljubljana, objavlja sklep:
BIRO ALEKS URBANČIČ, storitve, proizvodnja, trgovina, k.d., Ljubljana, Rožna dolina c. II 22, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 5. 12.
2000.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Urbančič Aleksej in Urbančič Helena, oba Ljubljana, Rožna dolina
c. II 22, 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
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Srg 03911/2001
Rg-4165
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog
družbe IPING, Sistemi in naprave, podjetje
za projektiranje, izdelavo in trženje izdelkov
s področja elektronike in elektromehanike,
d.o.o., Livarska 6, Ljubljana, ki jo zastopa
odvetniška družba Zakonjšek – Rupnik –
Stankič o.p. iz Ljubljane, Čufarjeva 1, za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe objavlja sklep:
družba IPING, Sistemi in naprave, podjetje za projektiranje, izdelavo in trženje izdelkov s področja elektronike in
elektromehanike, d.o.o., Livarska 6,
Ljubljana, regl. št. vl. 1/07279/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 12. 2. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja družbe sta Gnezda-Polzelnik Sonja, Livarska ulica 6, Ljubljana in Polzelnik Ivan, Medvedova cesta 11, Ljubljana,
z ustanovitvenim kapitalom 1,941.824 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital in vse
premoženje prenese v celoti na ustanovitelja Gnezda-Polzelnik Sonjo in Polzelnik
Ivana.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2001

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Agrarna skupnost Poljubinj, preklicuje
okrogel žig s premerom 30 milimetrov. Ob
obodu žiga je napis AGRARNA SKUPNOST
POLJUBINJ, izpisan v velikih tiskanih črkah. V sredini kroga je rog v dolžini 15
milimetrov. Ob-46364
D.D. Grad Prestranek preklicuje žig številka 1. Žig je ovalne oblike (oval 55) z
emblemom Gradu Prestranek d.d. in naslovom: GRAD PRESTRANEK d.d., Na gradu 9, 66258 Prestranek. Na levi strani je
poleg naslova številka 1. Ob-46184

Gospodarska zbornica Slovenije preklicuje štempiljko okrogle oblike s premerom 3,5 cm, ki ima v sredini napis
GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE in njen logotip (odebeljena črta z lipovim listom na sredini). Pod napisom je
blizu notranjega roba napisana številka

Št.

8, pod to številko pa napis LJUBLJANA.
Na notranji strani roba je krožni napis
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF SLOVENIA. Ob-46064
INŠTITUT ZA ENERGETIKO ENERDATA, Mencingerjeva 7, Ljubljana, štampiljko
pravokotne oblike z vsebino: simbol romba
z delno zamaknjenima črkama I in E ter
dvovrstnim napisom inštitut za energetiko
enerdata. Romb in napis sta okvirjena.
gns-51932
Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo SV 1230, Ljubljana, Vojašnica
Šentvid, preklicuje veliki okrogli pečat z
vsebino REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA SV
1230. Ob-46463
Steklar Omahen, Koprska 102, Ljubljana, preklicuje štampiljko pravokotne oblike z napisom: STEKLAR OMAHEN d.o.o.,
1000 LJUBLJANA, Koprska 102, tel:
01/2573 666; fax: 01 2573 668.
Ob-46366
Upravna enota Ljubljana, Izpostava
Vič-Rudnik, Oddelek za občo upravo, Trg
MDB 7, Ljubljana, preklicuje štampiljko
okrogle oblike z vsebino: REPUBLIKA
SLOVENIJA, UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA, IZPOSTAVA VIČ RUDNIK, Oddelek za
občo upravo, številka 1. Ob-46185

Priglasitveni list
AVTOPREVOZNIŠTVO FLORJANČIČ
DUŠAN s.p., Pernetova 6, Radomlje, priglasitveni list, opravilna št. 06-0279/94,
izdan dne 10. 6. 1994. gnz-52125
Berčan Ivan, Ižanska cesta 52, Ljubljana,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 28-1915/94, izdan dne 30. 12. 1994.
gnd-52068
Blas Maks s.p., Gradiška 445, Zgornja
Kungota, priglasitveni list, opravilna
št. 065-0247/94, izdan dne 13. 12.
1994. gng-51890
Bučar Ratko, Ob gozdu 20, Sevnica,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 038387/0234/00-57/1995 in reprezentativno obrtno dovoljenje, izdana dne
6. 3. 1995 pri OZS. gny-51922
Geršak Miroslav, Gorjane 9, Podsreda,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 297-00-31302 – reprezentativno.
gnd-51793
Govekar Vida, Režiška 10/a, Logatec,
priglasitveni list, opravilna št. 30-0523/97.
gnu-51676
Grošelj Gregor, Dolenjska cesta 45/b,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 28-3075/00, mat. št. 1479032, izdan
dne 3. 5. 2000. gny-52126
Gulič Natalija s.p., Istrska vrata 2, Izola
– Isola, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 016210/0826/00-23/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnp-52156
Jevšnikar Marjeta, Zastopanje in posredovanje, Javornik 61, Ravne na Koroškem,
priglasitveni list, opravilna št. 45-633/95,
izdan dne 24. 9. 1996. gnc-51669

25 / 6. 4. 2001 / Stran 1629

Klančišar Jože, Potoška vas 25, Zagorje ob Savi, priglasitveni list, opravilna
št. 61-391/95. gny-52172
Kravanja Cecilija, Polje 10, Bohinjska
Bistrica, priglasitveni list, opravilna
št. 44-693/94, izdan dne 17. 4. 1994.
gni-52113
Lauš Jože, Šentjurje 5/a, Šentvid pri
Stični,
obrtno
dovoljenje,
št. 049983/1639/00-19/1995 – reprezentattivno, izdano dne 6. 3. 1995.
gnx-51677
Mihajlovski Čedo, Partizanska 14, Rakek,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 17/II/3-2036/96, izdan dne 20. 5.
1996. gnj-51670
OLGIS d.o.o., Trg mladosti 6, Velenje,
obrtno dovoljenje, št. 020691, izdano dne
6. 3. 1995. gnj-52162
Pernuš Leopold, Cankarjeva 7, Bled,
priglasitveni list, opravilna št. 44-1535, izdan dne 1. 1. 1995. gng-52015
Šranbauer Bogdan, Kovaška cesta 17,
Lovrenc na Dravskem polju, priglasitveni
list, opravilna št. 064-6137-99, izdan dne
5. 7. 1999. gnf-51666
Taverna Allegra, Pančur Matej s.p.,
Vodmatska 5, Ljubljana, priglasitveni list,
opravilna
št. 26-2493/99,
matična
št. 1301705, izdan dne 1. 8. 1999.
gnb-52024
Tenis bar Branik, Komočar Branimir
s.p., Kajuhova 6/a, Maribor, priglasitveni
list, opravilna št. 064-3326/95, izdan dne
26. 11. 1999. gnp-51806

Potne listine
Ambroš Sonja, Zoisova ulica 5, Kranj,
potni list, št. BA 924436. gni-51988
Antić Željko, Polje, Cesta VI/24, Ljubljana-Polje, potni list, št. BA 636837, izdala UE Ljubljana. gno-52207
Auersperger Andrej, Rozmanova 2,
Ljubljana, potni list, št. BA 972375, izdala
UE Ljubljana. gny-52047
Bačič Petra, Mačkovci 4/a, Mačkovci,
potni list, št. AA 886555, izdala UE Murska Sobota. gnx-52023
Balažinec Marina, Dolinska cesta 50/h,
Koper – Capodistria, potni list, št. BA
575491. gnr-52054
Baloh Marko, Moste 11/j, Žirovnica,
potni list, št. AA 103576, izdala UE Jesenice. gnl-52185
Bedrač Sašo, Repišče 3/a, Zgornji Leskovec, potni list, št. BA 782850.
gnw-51949
Beganović Dragica, Gunceljska cesta
1, Ljubljana, potni list, št. BA 82083, izdala UE Ljubljana. gnt-51827
Berlic Jana, Srednja vas pri Kamniku 2,
Kamnik, potni list, št. AA 626515, izdala
UE Kamnik. gnk-52036
Bjeljarević Mileva, Rojčeva ulica 17,
Ljubljana, potni list, št. AA 598729, izdala
UE Ljubljana. gnv-52200
Bjeljarević Sanja, Rojčeva ulica 17,
Ljubljana, potni list, št. BA 984080, izdala
UE Ljubljana. gnc-52198
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Bjeljarević Tanja, Rojčeva ulica 17,
Ljubljana, potni list, št. BA 984081, izdala
UE Ljubljana. gnb-52199
Blaž Bojan, Grajenščak 21, Ptuj, potni
list, št. AA 440363. gnj-51987
Bojić Ružica, Ulica 21. oktobra 17/c,
Črnomelj, potni list, št. AA 339358.
gnc-51894
Brabender Marica, Bele vode 69/a,
Šoštanj, potni list, št. BA 596661, izdala
UE Laško. gnb-51945
Brajar Anton, Dol. Karteljevo 16, Novo
mesto, potni list, št. AA 403929, izdala UE
Novo mesto. gno-51707
Brodar Rok, Trg na stavbah 7/a, Litija,
potni list, št. BA 625487, izdala UE Litija.
gnr-51929
Brunšek Peter, Cesta talcev 18, Velenje, potni list, št. BA 137523. gnn-52158
Brzin Jaka, Rjava cesta 31, Ljubljana,
potni list, št. BA 844693, izdala UE Ljubljana. gne-52067
Buha Sanela, Cesta revolucije 7, Jesenice, potni list, št. BA 727254, izdala UE
Jesenice. gnc-51819
Bulič Jožica, Brodarska 14, Litija, potni
list, št. AA 670206, izdala UE Litija.
gny-51797
Černic Minka, Miren 132/a, Miren, maloobmejno prepustnico, št. AI 119391, izdala UE Nova Gorica. gne-51717
Čuček Peter, Pod topoli 48, Ljubljana,
potni list, št. AA 242344, izdala UE Ljubljana. gnz-52046
Drev Marjana, Majšperk 6, Majšperk,
potni list, št. BA 432453. gni-51813
Dudić Dragan, Taborska cesta 22, Grosuplje, potni list, št. BA 655631, izdala UE
Grosuplje. gnl-52160
Duga Idris, Markova ulica 1, Celje, potni list, št. BA 812896. gnb-51895
Faganelj Tadeja, Miren 124, Miren, maloobmejno prepustnico, št. AI 126929, izdala UE Nova Gorica. gnj-52062
Gliha Rok, Baznikova ulica 30, Ljubljana, potni list, št. AA 465264, izdala UE
Ljubljana. gno-51832
Golež Boris, Ragovska 30, Novo mesto, potni list, št. AA 834382, izdala UE
Novo mesto. gnk-51711
Gorjan Meta, Ul. Tolminskih puntarjev
10, Nova Gorica, potni list, št. BA 936499,
izdala UE Nova Gorica. gnf-51716
Gregur Darko, Bevkova 7, Žalec, potni
list, št. BA 812248. gnu-51926
Hajšek Mirko, Bleiweisova 45, Kranj,
potni list, št. AA 422608, izdala UE Kranj.
gnm-52134
Hrast Mihaela, Ul. Gradnikove brigade
59, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI 53721, izdala UE Nova Gorica.
gnj-51962
Humar Nataša, Most na Soči 24/a,
Most na Soči, potni list, št. BA 104167,
izdala UE Nova Gorica. gnl-51935
Jereb Milan, Kosovelova 15, Žiri, potni
list, št. BA 26337. gno-51857
Jerman Marjan, Čopova ulica 5, Mengeš, potni list, št. AA 644027, izdala UE
Domžale. gni-51663
Jovanović Andrej, Knezova ulica 4,
Ljubljana, potni list, št. AA 226004, izdala
UE Ljubljana. gnh-52189
Jug Ana, Sočebranova ulica 7/a, Solkan, maloobmejno prepustnico, št. AI
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104859, izdala UE Nova Gorica.
gnr-51829
Jurić Danijel, Ulica talcev 28, Zagorje
ob Savi, potni list, št. BA 818939, izdala
UE Zagorje. gnn-51708
Kecur Sonja, Ul. Marije Hvaličeve 20,
Ljubljana, potni list, št. BA 617104, izdala
UE Ljubljana. gnd-51822
Kolman Alenka, Gornje Brezovo 8, Sevnica, potni list, št. BA 367997. gni-51788
Kovač Marko, Založe 69, Polzela, potni
list, št. BA 966972. gnm-51634
Kovačec Marija, Polenci 48/a, Polenšak, potni list, št. BA 925261. gnp-51981
Kovačič Srečko, Pohorska 52, Hoče,
potni list, št. AA 242100. gnp-52081
Kralj Bogdan, Vrtojba, Ul. 9. septembra
49/a, Šempeter pri Gorici, potni list, št.
AA 887793, izdala UE Nova Gorica.
gnh-51939
Kreslin Štefan, Srednja Bistrica 77,
Črenšovci, potni list, št. BA 865051, izdala UE Lendava. gnx-51723
Križnik Marko, Cankarjevo nabrežje 7,
Ljubljana, potni list, št. BA 665272, izdala
UE Ljubljana. gnl-51885
Kumalič Edvin, Ljubljanska cesta 38,
Ivančna Gorica, potni list, št. AA 729647,
izdala UE Grosuplje. gno-51782
Kuplen Rudolf, Dolgovaške gorice 237,
Lendava – Lendva, potni list, št. BA
715936, izdala UE Lendava. gnk-51786
Kvržić Andjelko, Toplarniška ulica 13,
Ljubljana, potni list, št. AA 454642, izdala
UE Ljubljana. gns-51928
Liščinski Aleksander, Jakčeva 25, Ljubljana, potni list, št. BA 332002, izdala UE
Ljubljana. gng-52065
Lukež Jure, Glavni trg 22, Kranj, potni
list, št. BA 609492, izdala UE Kranj.
gnk-52086
Majstorovič Milojica, Nad mlini 31, Novo mesto, potni list, št. AA 157314, izdala
UE Novo mesto. gnm-51709
Malići Lutfi, Cesta dveh cesarjev 106/z,
Ljubljana, potni list, št. CA 35045, izdala
UE Ljubljana. gne-51967
Marinič Jožica, Kokoriči 2, Križevci pri
Ljutomeru, potni list, št. AA 364376, izdala UE Ljutomer. gns-52053
Medenhodžić Elvis, Pristaniška ulica 5,
Piran – Pirano, potni list, št. BA 576458,
izdala UE Piran. gno-52057
Momčinović Damir, Na jami 12, Ljubljana, potni list, št. BA 884605, izdala UE
Ljubljana. gnw-51849
Mrkonjić Smiljan, Jenkova 39, Velenje,
potni list, št. BA 465621. gnh-51989
Nagode Primož, Zelenica 30, Logatec,
potni list, št. BA 792034, izdala UE Logatec. gnc-51869
Omić Merzet, Prešernova 21, Radomlje, potni list, št. BA 911068, izdala UE
Domžale. gnu-51876
Palir Marjan, Šentvid pri Grobelnem 39,
Grobelno, potni list, št. BA 237866, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnf-52066
Pancer Franca Marija, Gradnikova 10,
Koper – Capodistria, potni list, št. AA
512278, izdala UE Koper. gnj-51737
Parovel Roman, Maroltova ulica 15,
Ljubljana, potni list, št. AA 682268, izdala
UE Ljubljana. gnx-52173
Paumović Dragan, Trojarjeva 31, Kranj,
potni list, št. BA 868689. gnb-51820

Pavlovec Damjan, Oljčna ulica 8, Izola
– Isola, potni list, št. BA 233885, izdala
UE Izola. gnh-51943
Pečnik Jernej, Cesta 9. avgusta 54, Zagorje ob Savi, potni list, št. BA 532002,
izdala UE Zagorje ob Savi. gnr-51979
Petkovšek Janez, Rovte 131, Rovte,
potni list, št. AA 804226, izdala UE Logatec. gnp-51931
Piuković Tina, Celovška cesta 108,
Ljubljana, potni list, št. AA 456392, izdala
UE Ljubljana. gnt-52177
Poljka Danijela, Šempeterska ulica 31,
Kranj, potni list, št. AA 218803.
gnz-51821
Potokar Primož, Karlovška cesta 15,
Ljubljana, potni list, št. BA 67303, izdala
UE Ljubljana. gnb-52020
Prešeren Dušan, Spodnje Pirniče 36/b,
Medvode, potni list, št. AA 305375, izdala
UE Ljubljana. gnk-52011
Prešeren Nada, Spodnje Pirniče 36/b,
Medvode, potni list, št. AA 294389, izdala
UE Ljubljana. gnu-51901
Prohart Drena, Zbiljska cesta 2, Medvode, potni list, št. AA 606195, izdala UE
Ljubljana. gnp-51856
Pungartnik Klemen, Celovška cesta 14,
Mežica, potni list, št. BA 940900, izdala
UE Ravne na Koroškem. gni-52038
Pupis Danjela, Tomaj 29/a, Dutovlje,
maloobmejno prepustnico, št. AI 149162,
izdala UE Sežana. gnc-51844
Rankov Slobodan, Brdice pri Neblem
3/b, Dobrovo v Brdih, maloobmejno prepustnico, št. AI 133932, izdala UE Nova
Gorica. gnh-51714
Razboršek Kristina, Britof 314, Kranj,
potni list, št. BA 276432, izdala UE Kranj.
gnf-52116
Reich Milan, Vojkova 91, Ljubljana, potni list, št. AA 61414. gnf-51916
Rejc Marijan, Volarje 35, Tolmin, potni
list, št. AA 160436, izdala UE Tolmin.
gnq-52059
Remiaš Ana Marija, Ulica za spomenikom 14, Solkan, potni list, št. AA 783830,
izdala UE Nova Gorica. gnu-52151
Remiaš Ana Marija, Ulica za spomenikom 14, Solkan, maloobmejno prepustnico, št. AI 62883, izdala UE Nova Gorica.
gnv-52150
Ristić Miladin, Tugomerjeva 10, Ljubljana, potni list, št. BA 772215, izdala UE
Ljubljana. gnx-52048
Ristić Zoran, Cesta maršala Tita 63, Jesenice, potni list, št. BA 852208, izdala
UE Jesenice. gnu-51801
Rozman Janez, Hraše 36, Smlednik,
potni list, št. CA 32158, izdala UE Ljubljana. gnc-51873
Savič Robert, Milčinskega ulica 14, Celje, potni list, št. BA 169152. gnh-52064
Savić Davor, Bilečanska 5, Ljubljana,
potni list, št. BA 876886, izdala UE Ljubljana. gng-51965
Sedmak Tomaž, Palčje 19, Pivka, potni
list, št. AA 233317, izdala UE Postojna.
gny-51972
Setnikar Roman, Hruševo 8, Ljubljana,
potni list, št. BA 478434, izdala UE Ljubljana. gnu-52026
Sinani Suzana, Ul. 1. avgusta 9, Kranj,
potni list, št. BA 959980, izdala UE Kranj.
gnz-51721
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Slabe Tine, Ulica Vojke Šmuc 5, Koper – Capodistria, potni list, št. BA
574444. gng-51940
Srdič David, Kotnikova 14, Vrhnika,
potni list, št. AA 196029, izdala UE Vrhnika. gne-51667
Strajnar Štefan, Gogalova ulica 8,
Kranj, potni list, št. BA 693384.
gnp-51631
Suhonjič Admir, Vena Pilona 14, Koper – Capodistria, potni list, št. BA
576126. gnx-52148
Šaljić Milena, Ruška cesta 14, Bistrica
ob Dravi, potni list, št. BA 284317.
gnx-51848
Šergan Anton, Zgornja Rečica 67, Laško, potni list, št. AA 415425. gnk-52090
Šinigoj Ivo, Zalošče 30/l, Dornberk,
potni list, št. AA 888090, izdala UE Nova
Gorica. gne-51946
Škara Milan, Selo 59, Zagorje ob Savi,
potni list, št. BA 255268. gni-52138
Šlibar Rajmund, Milje 35, Visoko, potni list, št. AA 138987. gns-52078
Šneberger Matjaž, Kermaunerjeva ulica 17, Ljubljana, potni list, št. BA 666032,
izdala UE Ljubljana. gnc-52169
Šoltes Katja, Seunigova ul. 13, Ljubljana, potni list, št. AA 301272, izdala UE
Ljubljana. gnc-51694
Šoštarec Robert, Žitna ulica 15, Murska Sobota, potni list, št. BA 92518, izdala UE Murska sobota. gnt-51927
Tomić Mario, Zelena ulica 4, Hoče,
potni list, št. BA 699961. gng-51640
Tušek Dušica, Kajuhova cesta 12,
Bled, potni list, št. BA 993080.
gnv-52075
Tušek Ivana, Kajuhova cesta 12, Bled,
potni list, št. CA 30972. gnu-52076
Vanček Ana, Kettejeva 16, Maribor,
potni list, št. BA 282989. gnl-51635
Verbič Ela, Lošca 29, Vrhnika, potni
list, št. AA 11529, izdala UE Vrhnika.
gnf-51891
Virant Majda, Kostanjek 8, Krško, potni list, št. AA 782918, izdala UE Krško.
gnl-52085
Vrhovec Boštjan, Na Tezi 4, Ljubljana,
potni list, št. BA 708228, izdala UE Ljubljana. gnt-51777
Zavratnik Bogdana, Bayreuther str. 19,
90409 Nurnberg, potni list, št. BA
838737. gnf-51966
Zlatkovič Igor, Predloka 11, Črni Kal,
potni list, št. AA 950675. gnp-52056
Zorjan Matjaž, Mesarski prehod 7, Maribor, potni list, št. BA 70136. gnh-51814
Zorman Bojan, Vodovodna 6/a, Domžale, potni list, št. BA 766592, izdala UE
Domžale. gng-51665
Železnik Martina, Polje 30, Zagorje ob
Savi, potni list, št. BA 931330, izdala UE
Zagorje. gnr-51729
Železnikar Anton, Suhadole 55, Komenda, potni list, št. BA 1684, izdala UE
Kamnik. gnw-51674
Žgajnar Karmen, Ulica gorenjskega
odreda 14, Kranj, potni list, št. BA
859710, izdala UE Kranj. gne-51892
Žist Sašo, Trebinjska 2, Ljubljana, potni list, št. BA 379401, izdala UE Ljubljana. gnx-51923

Št.

Osebne izkaznice
Aljančič Vesna, Okiškega ulica 24, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 220316.
gni-51913
Aubreht Marija, Ljubljanska 21, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 360724.
gnc-51919
Bajrić Jasmina, Mladinska 14, Idrija,
osebno izkaznico, št. 219857. gnv-51725
Baloh Marko, Moste 11/j, Žirovnica,
osebno izkaznico, št. 200053. gnk-52186
Baranja Andreja, Sotina 119/b, Rogašovci, osebno izkaznico, št. 484910.
gnv-52050
Berdnik Ivan, Jenkova cesta 11, Velenje, osebno izkaznico, št. 205269.
gnc-51944
Bezenšek Rudi, Ul. Katarine Mede 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 14907.
gnd-51843
Brezar Štefan, Srednji Globodol 5, Mirna Peč, osebno izkaznico, št. 239230.
gnu-52051
Cafuta Katja, Kale 23, Prebold, osebno
izkaznico, št. 601878. gnt-51977
Cirman Ljudmila, Livarska 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 432275. gnv-51800
Cvetković Drago, Kašeljska 48/f, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 290590.
gnb-51824
Čikvar Pavao, Tunjice 34/a, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št. 272267.
gnw-52128
Ćalasan Nataša, Litijska 60/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 416066.
gnv-51925
Delijaj Sadik, Suhadole 15/a, Komenda, osebno izkaznico, št. 399195.
gnz-52146
Djekić Mladen, Vilharjeva 11, Pivka,
osebno izkaznico, št. 610437. gnn-51733
Doma Janez, Hacquetova 19, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 373450.
gno-52132
Drenik Maša, Clevelandska ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 467631.
gnf-52041
Drolc Vanda, V dolini 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 182874. gnz-52071
Dudić Dragan, Taborska cesta 22, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 151200.
gnk-52161
Dušič Jože, Pavlova vas 1, Pišece,
osebno izkaznico, št. 92876. gno-51632
Golmajer Marija, Velebitska 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 506625.
gnh-51964
Goričan Danilo, Ulica kraljeva 8, Maribor, osebno izkaznico, št. 495915.
gny-51697
Goršin Franc, Reška 11, Prestranek,
osebno izkaznico, št. 326581. gni-51963
Hartman Žiga, Pod Grančiščem 3, Mojstrana, osebno izkaznico, št. 759940.
gnf-52091
Herksel Cvetka, Kneza Koclja 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 182162.
gnk-51736
Hiti Rajko, Strane 14, Hruševje, osebno izkaznico, št. 340491. gnp-51706
Javornik Marjeta, Pot na Jošta 1, Kranj,
osebno izkaznico, št. 139916. gnm-52159
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Jelovčan Vincencij, Podlubnik 21, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 444259.
gnp-52131
Jeraj Milena, Mavčiče 109, Mavčiče,
osebno izkaznico, št. 663683. gnv-51950
Jeretič Nataša, Sončna pot 8, Portorož
–
Portorose,
osebno
izkaznico,
št. 168226. gnh-51839
Jesenko Matjaž, Ledine 6, Spodnja Idrija, osebno izkaznico, št. 226123.
gnm-51784
Jug Ana, Sočebranova ulica 7/a, Solkan, osebno izkaznico, št. 347278.
gns-51828
Jug Radovan, Sočebranova ulica 7/a,
Solkan, osebno izkaznico, št. 347289.
gnq-51830
Jus Mitja, Ulica 28. maja 53, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 363198.
gnm-52184
Kepic Ivan, Dragomelj 22, Domžale,
osebno
izkaznico,
št. 167221.
gne-51942
Knafelc Žan, Notranjska 68/a, Logatec, osebno izkaznico, št. 496249.
gns-52028
Knežević Mirko, Trg prekomorskih brigad 6, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 65177. gnj-51912
Kogovšek Igor, Nad Krko 11, Otočec,
osebno izkaznico, št. 73380. gni-51738
Kokalj Alenka, Selo pri Ihanu 17, Domžale, osebno izkaznico, št. 226444.
gnr-51654
Komočar Joško, Kneza Koclja 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 352693.
gne-52092
Krmelj Petra, Pijavice 12, Tržišče, osebno izkaznico, št. 339098. gnv-51675
Krznarič Samo, Partizanska 1, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 452543.
gnm-52084
Kusterle Slavica, Prečna 1/b, Bohinjska
Bistrica,
osebno
izkaznico,
št. 406622. gnj-52037
Küzmič Mihael, Zadružna 27, Komenda, osebno izkaznico, št. 248765.
gnd-52197
Lamut Marija, Jocova ulica 16, Maribor, osebno izkaznico, št. 243256.
gnq-51630
Lazar Jasmina, Strunjan 85/a, Portorož
–
Portorose,
osebno
izkaznico,
št. 136081. gnm-52163
Lazić Stojan, Tomažiči 28, Pobegi,
osebno
izkaznico,
št. 325565.
gnw-52149
Lenardič Rok, Jakčeva 4, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št. 741149.
gnm-51934
Lipovec Petra, Jezero 122, Preserje,
osebno
izkaznico,
št. 395192.
gnd-51643
Makarovič Matejka, Stantetova ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 714390.
gnb-52095
Markić Andjelko, Vrbno 29/a, Šentjur,
osebno
izkaznico,
št. 743738.
gno-51982
Mernik Anton, Cesta bratov Kanclerjev
32, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico,
št. 437205. gnj-52166
Miletić Andjelija, Mlaka 40/a, Komenda, osebno izkaznico, št. 666297.
gny-52101
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Miletić Tomislav, Mlaka 40/a, Komenda, osebno izkaznico, št. 666285.
gnv-52100
Mirnik Gregor, Kettejeva 7, Celje, osebno izkaznico, št. 33834. gng-52165
Mišković Vujadin, Kvedrova 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 442625.
gnh-51889
Mozetič Borut, Prade, Cesta XV/11,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 228188. gnp-51710
Nakrst Nataša, Kunaverjeva 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 190942.
gnn-52033
Ogris Anita, Ulica Koroškega bataljona
3,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 348240. gne-52192
Ovca Franc, Črna vas 494, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 301217.
gnc-52044
Petek Sašo, Zechnerjeva 3, Ptuj, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.21/2001. gnt-51731
Piškur Anton, Vagajeva ulica 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 424089.
gns-52153
Pocajt Branko, Kersnikova 2, Velenje,
osebno
izkaznico,
št. 742959.
gnw-52049
Pogačnik Suzana, Pivola 9, Hoče,
osebno izkaznico, št. 126012. gnj-51787
Požar Peter, Streliška 24, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 372083.
gnd-51718
Račečič Albin, Ljubeljska 25, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 43436. gnw-52099
Radjenović Anja, Stražišče 15/c, Ravne na Koroškem, osebno izkaznico,
št. 49118. gnn-51933
Rob Rozalija, Koroška cesta 43, Maribor, osebno izkaznico, št. 665821.
gnl-51735
Rudolf Janez, Skopska 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 394155. gnt-52202
Rus Jožefa, Štajerska 72, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 376761.
gnb-52070
Rusjan Gregor, Bratovševa ploščad 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 132902.
gns-51903
Simčič Denis, Prušnikova 68, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 420445.
gnd-52193
Sivka Jožef, Prvomajska 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 70320. gnr-52204
Skok Metka, Reševa ulica 2, Ptuj, osebno izkaznico, št. 647695. gnq-51930
Slabe Tine, Ulica Vojke Šmuc 5, Koper
–
Capodistria,
osebno
izkaznico,
št. 184456. gnk-51936
Slak Zofija, Jakčeva 43, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 655134. gny-52072
Slana Petra, Društvena 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 416310. gnl-51810
Smolič Tanja, Sajevčevo naselje 20,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 432557.
gnj-51812
Strehovec Blaž, Gora 10, Komenda,
osebno
izkaznico,
št. 384269.
gnn-52208
Svenšek Natalija, Sela 29, Lovrenc na
Dravskem polju, osebno izkaznico,
št. 29638. gnz-51846
Šifter Ana, Gregorčičeva 5, Maribor,
osebno izkaznico, št. 92114. gnl-51985
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Škoda Tina, Vina gorica 10, Trebnje,
osebno izkaznico, št. 99466. gnv-51850
Šneberger Matjaž, Kermaunerjeva ulica
17,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 275247. gnb-52170
Štefula Margareta, Zduša 9, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št. 171625.
gnu-51776
Štefula Tomaž, Zduša 9, Kamnik, osebno izkaznico, št. 171627. gnv-51775
Tadina Vesna, Zg. Gabrnik 14, Podplat,
osebno izkaznico, št. 196347. gnf-51791
Tomc Angela, Barjanska 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 91262. gnj-52012
Tomšič Danjel, Opatje selo 72/d, Miren, osebno izkaznico, št. 121155.
gni-51938
Unger Marija, Greenwiška 12, Maribor,
osebno
izkaznico,
št. 181225.
gng-51815
Valič Valentina, Dolnje Cerovo 30, Kojsko, osebno izkaznico, št. 292599.
gnb-51720
Vilić Fatime, Vojkova 50, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 243541.
gnd-52018
Vivoda Beti, Cesta I. istrske brigade 1,
Pobegi, osebno izkaznico, št. 534254.
gnu-51826
Vukič Marija Ana, Gubčeva 7, Kranj,
preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.21/2001. gnz-51896
Zavasnik Janko, Teslova 27, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 266243. gny-52097
Zgonik Nadja, Gornji trg 7, Ljubljana,
preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.51/2000. gns-52203

Vozniška dovoljenja
Ahlin Tanja, Velika stara vas 4/a, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1398266, reg. št. 22326, izdala UE
Grosuplje. gnp-52206
Alič Tomaž, Ulica Vide Alič 19, Ptuj,
potrdilo o opravljenem CPP, št. 8590, izdala UE Ptuj. gnz-52121
Aljančič Vesna, Okiškega ulica 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
652620, reg. št. 58461, izdala UE Ljubljana. gng-51915
Amedoski Veselin, Cesta Cirila Tavčarja
2, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 00281545, izdala UE Jesneice. gnb-51995
Andjelov Andrej, Jamova cesta 48, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 971868, reg. št. 140838, izdala UE
Ljubljana. gns-51703
Arh Tomaž, Janševa 14, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1468459, reg. št. 36184, izdala UE Domžale. gns-51628
Bajrić Mina, Cesta dveh cesarjev 106,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1343500, reg. št. 229119, izdala
UE Ljubljana. gno-51907
Baloh Marko, Moste 11/j, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
743336, izdala UE Jesenice. gnj-52187
Bedekovič Truda, Poljska cesta 22,
Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat.

BGH, št. S 715885, reg. št. 49580.
m-541
Bezjak Boris, Trate 19/b, Zgornja Velka, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 11497. m-551
Bigec Ivan, Rose Luxemburg 42, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
368450, reg. št. 69520, izdala UE Maribor. m-548
Blažinčić Ivan, Pokopališka ulica 42,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1367480, reg. št. 232629,
izdala UE Ljubljana. gne-52042
Bohar Dino, Keršova 1, Vojnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 38733.
gny-51722
Božič Dalibor, Lole Ribarja 10, Šoštanj,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 23/2001. gnu-52080
Brilej Kristina, Delavska ulica 7, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12042, izdala UE Šentjur pri Celju.
gno-52157
Brilej Rajko, Gubno 1, Lesično, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 17936, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnh-51639
Brlec Darja, Belovo 25, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11364,
izdala UE Laško. gns-51728
Brus Branislav, Vrazova ulica 5, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 1004, izdala UE Gornja Radgona. gnc-51994
Brus Pavel, Srednja Kanomlja 21/a,
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 756682, reg. št. 5407, izdala UE
Idrija. gnh-51864
Čakš Janko, Ul. ob železnici 4, Loče
pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 196263. gnj-51687
Čarni Josip, Kančevci 48, Križevci, vozniško dovoljenje, št. 1906. gnn-51683
Čikvar Pavao, Tunjice 34/a, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 10927, izdala UE Kamnik. gnr-52129
Črešnik Gorjup Alenka, Loška gora pri
Zrečah 25, Zreče, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 10890. gnh-51689
Čuden Aljaž, Tomažičeva 5, Celje, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 45551.
gnf-51841
Čuk Marta, Vojkova 10, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14109, izdala UE Sežana. gnx-51998
De Monte Jožica, Rjavčeva 46, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
250584, reg. št. 7997. m-533
Dimec Sebastjan, Marija Dobje 3,
Dramlje, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 12078, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnr-52079
Dodič Mitja, Sergeja Mašere 1, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 42351. gnf-51691
Doltar Ernest, Gradac 124, Gradac,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1023615, reg. št. 5013, izdala UE Metlika. gnk-52111
Dovč Mitja, Tomažičeva ulica 42, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 21/2001. gnq-52180
Drenik Maša, Clevelandska ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 446691, reg. št. 191331, izdala UE
Ljubljana. gng-52040

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Dušič Jože, Pavlova vas 1, Pišece, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14816, izdala UE Brežice. gnn-51633
Đukić Zoran, Hladilniška pot 26/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1165598, reg. št. 218405, izdala UE
Ljubljana. gng-51865
Erceg Ranko, Mariborska ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 263745, reg. št. 121301, izdala UE
Ljubljana. gnu-51701
Feldin Daniel, Nova pot 55, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1266269, reg. št. 193219, izdala UE
Ljubljana. gny-51947
Ferjuc Martin, Pristava 3/b, Vojnik, vozniško dovoljenje, št. S 1117743, reg.
št. 35350. gnw-51724
Filipič Marija, Babinci 46/a, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5364,
izdala UE Ljutomer. gnb-51795
Fridauer Stanko, Lancova vas 67/b, Videm pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 20091, izdala UE Ptuj.
gnm-51659
Galijaš Damir, Koprska 4, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 40212, izdala UE Nova Gorica.
gnq-51880
Gamser Davorin, Pod vinogradi 63, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1472762, reg. št. 76820, izdala UE Maribor. m-547
Glavina Simon, Plavje 101, Škofije, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 46464, izdala UE Koper. gnj-52112
Golavšek Mateja, Lopata 35, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1160896, reg. št. 38691, izdala UE Celje. gnx-51948
Goličnik Fanika, Rojčeva ulica 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
448172, reg. št. 103770, izdala UE Ljubljana. gnk-51861
Grašič Simon, Metelkova ulica 1, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1354009, reg. št. 25324, izdala UE Domžale. gnn-52133
Gregorič Dorjana, Dvori 7, Gračišče,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 23641, izdala UE Koper. gny-51997
Gričar Bojan, Dolenja vas pri Artičah
15/a, Artiče, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 6085, izdala UE Brežice.
gnv-51825
Guček Magda, Brodnice 8/a, Rimske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 7873, izdala UE Laško.
gnn-52058
Hajdinjak Martina, Adamičeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 243842, reg. št. 186364, izdala UE
Ljubljana. gnq-51855
Halilagić Emsud, Ljubeljska ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1418425, reg. št. 203203, izdala
UE Ljubljana. gns-52103
Hrastič Vladimir, Oljčna pot 6, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, reg.
št. 21032, izdala UE Koper. gnv-51658
Hrovat Tanja, Kavškova ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1488564, reg. št. 244341, izdala UE
Ljubljana. gnj-52137

Jakopin Klemen, Šempeterska 15,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1078802, reg. št. 64616. gnn-52108
Jaušovec Alojz, Moravci 151, Mala Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 3036, izdala UE Ljutomer. gnz-51996
Javornik Marjeta, Pot na Jošta 1, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
231444, reg. št. 18352. gni-51688
Jelen Matjaž, Cesta v Bevče 17, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 27595, izdala UE Velenje. gnr-51629
Jeraj Franc, Utik 6/d, Vodice, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1212096, reg.
št. 128331,
izdala
UE
Ljubljana.
gnh-52139
Jeraj Milena, Mavčiče 109, Mavčiče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1497493, reg. št. 46622, izdala UE Kranj.
gnt-51952
Jerovšek Martin, Gubno 29, Lesično,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, reg.
št. 10973, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnl-51785
Jevšenak Avgust, Bukovlje 61, Stranice, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
reg. št. 1147, izdala UE Slovenske Konjice. gnh-51739
Jurman Simon, Ciginj 12/a, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 1181832, izdala UE Tolmin. gnt-52002
Jus Mitja, Ulica 28. maja 53, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1455093, reg. št. 243532, izdala UE
Ljubljana. gnn-52183
Kač Natalija, Bezina 93, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7192. gnz-51796
Karničnik Branko, Vinarska 4, Bizeljsko,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 15492. gnu-51726
Kecur Sonja, Ul. Marije Hvaličeve 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 846201, reg. št. 197732, izdala UE
Ljubljana. gnc-51823
Kecur Zvonko, Ul. Marije Hvaličeve 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 972592, reg. št. 138533, izdala UE
Ljubljana. gnc-51969
Kelenc Dejan, Zamušani 54, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 41169,
izdala UE Ptuj. gnd-51993
Kernc Martin, Gorenji Globodol 11, Mirna Peč, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 34947, izdala UE Novo mesto.
gng-51990
Kirn Damjan, Kardeljev trg 9, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1034816, reg. št. 10890, izdala UE Laško. gno-52082
Kitek Urška, Zabukovica 74/a, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
1346677, izdala UE Žalec. gnm-51809
Kladnik Jože, Janežovo polje 26, Ljubno ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 2431, izdala UE Mozirje.
gnj-51712
Klemenčič Leon, Kolovška cesta 6, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 356204, reg. št. 3333, izdala UE Domžale. gnz-52096
Kobe Zdravko, Stari trg ob Kolpi 34,
Stari trg ob Kolpi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 10000, izdala UE Črnomelj.
gnc-51719
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Kokol Mojca, Zrkovci, Ob gasilskem domu 19, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1472097, reg. št. 119283, izdala UE Maribor. m-550
Kovačič Stanislav, Otošče 3, Podnanos, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 15/2001.
gnc-51794
Krabonja Alenka, Podgorci 48, Podgorci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6809, izdala UE Ormož. gnu-52001
Kraljič Marja, Kidričeva 22, Kranj, duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št.
S 1512111, reg. št. 7535. gnv-52000
Kristl Matjaž, Focheva 23, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 367533,
reg. št. 84895. m-553
Krklec Mladen, Kajuhova 4, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 7608. gnr-51879
Kumalič Edvin, Ljubljanska cesta 38,
Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 980715, reg. št. 17530, izdala UE Grosuplje. gnn-51783
Kunc Robert, Notranjska cesta 43, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 7165, izdala UE Logatec. gnx-51898
Kurade Ivan, Metava 36, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
84310, reg. št. 23513, izdala UE Maribor. m-532
Kutnjak Robert, Slovenski trg 11, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 38315, izdala UE Ptuj. gns-52003
Lalić Savo, Pot k Savi 100/a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1105497, reg. št. 144810, izdala UE
Ljubljana. gnl-52035
Lenardič Rok, Jakčeva 4, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29451,
izdala UE Novo mesto. gnh-51914
Levstek Alenka, Lipovec 13, Dolenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9002, izdala UE Ribnica. gnb-51970
Lipovec Petra, Jezero 122, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1364248, reg. št. 206347, izdala UE
Ljubljana. gne-51642
Lotrič Rajko, Podlubnik 307, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 17546, izdala UE Škofja Loka.
gnk-51961
Mačukat Vedran, Borova vas 22, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1128141, reg. št. 110523. m-554
Makarovič Matejka, Stantetova ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1013414, reg. št. 201993, izdala
UE Ljubljana. gnc-52094
Marc Andrej, Ulica Ivana Kosovela 30,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1305909, reg. št. 14803,
izdala UE Ajdovščina. gnl-52060
Marinko Damjan, Brezoviška cesta 31,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1367667, reg.
št. 184409,
izdala
UE
Ljubljana.
gnh-52039
Mazreku Ruzhdi, Trenta 48, Soča, vozniško dovoljenje, št. S 1338123, izdala
UE Tolmin. gno-52107
Mernik Anton, Cesta bratov Kanclerjev
32, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 951. gne-52167
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Mihelčič Barbara, Ulica Milana Majcna
8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1131565, reg. št. 19616, izdala UE Ljubljana. gnu-52155
Mileski Sandra, Župančičeva 5, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001269771, izdala UE Ilirska Bistrica. gnq-52205
Mucič Vesna, Deteljica 2, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7585.
gnl-51685
Muminović Dejan, Cesta talcev 8/c, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1412705, izdala UE Jesenice.
gnp-51656
Nemanič Matej, Ruska ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1434948, reg. št. 242080, izdala UE
Ljubljana. gnk-51986
Nikolić Sladjan, Grablovičeva ulica 40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1433393, reg. št. 240202, izdala
UE Ljubljana. gnr-51904
Ogorevc Matej, Fram 162, Fram, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1240363, reg. št. 75021, izdala UE Maribor. m-537
Ogris Anita, Ulica Koroškega bataljona
3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1434127, reg. št. 203545,
izdala UE Ljubljana. gnf-52191
Ošlaj Franc, Filovci 45, Bogojina, vozniško
dovoljenje,
reg.
št. 23584.
gno-51682
Ovca Franc, Črna vas 494, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
261190, reg. št. 46124, izdala UE Ljubljana. gnd-52043
Ozbič Stojan, Sernčeva 7, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
799940, reg. št. 34661. m-546
Pakiž Zdenka, Ulica Ane Ziherlove 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 934295, reg. št. 178622, izdala UE
Ljubljana. gnl-52010
Panić Goran, Radizel, Vinogradniška
34, Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1290917, reg. št. 115191, izdala UE Maribor. m-526
Petovar Jure, Česnikova ulica 32, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1285644, izdala UE Ljubljana. gnu-52176
Pišinger Romana, Razlagova 31, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7530, izdala UE Ljutomer. gnl-51660
Piškur Anton, Vagajeva ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
S 584720, reg. št. 44317, izdala UE Ljubljana. gnt-52152
Platovšek Marjeta, Bizjakova ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 390163, reg. št. 152417, izdala UE
Ljubljana. gnw-51799
Plevnik Lara, Na grivi 20, Brezovica pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12889, izdala UE Vrhnika.
gnp-52031
Podlesnik Valentin, Cesta v Rastke 87,
Ljubno ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, reg. št. 2535, izdala UE Mozirje. gnn-51983
Pogačnik Dejan, Rjava cesta 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
213082, reg. št. 147305, izdala UE Ljubljana. gnn-51808

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Polšak Roman, Gorica pri Šmartnem
17, Šmartno v Rožni dolini, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1242680, reg.
št. 22803. gnj-51637
Ponikvar Boštjan, Vodnikova cesta
256/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 972703, reg. št. 179874, izdala UE Ljubljana. gnt-52127
Ponikvar Cvetka, Berčonova pot 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 160421, izdala UE Ljubljana.
gny-52022
Prezelj Tomaž, Križ 23, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št. 9148,
izdala UE Kamnik. gnz-51696
Rakovec Matjaž, Ovsiše 52, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
869751, reg. št. 19246. gnp-52106
Raunig Ana, Dolenjska cesta 66, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
392053, reg. št. 190605, izdala UE Ljubljana. gnn-51908
Recko Marina, Vrenska gorca 24, Buče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8977, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnt-52077
Remiaš Anamarija, Ulica za spomenikom 14, Solkan, vozniško dovoljenje.
gne-51992
Rozman Janez, Hraše 36, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
889857, reg. št. 114287, izdala UE Ljubljana. gnw-51874
Rutar Alan, Pot na Brod 12, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1060545, izdala UE Laško. gnx-52073
Sancin Urška, Stanetova 32, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1239728, reg. št. 107257, izdala UE Maribor. m-525
Sedonja Simona, Kajuhova 36, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 35629.
gnm-52109
Selčan Mateja, Hmeljarska cesta 2, Prebold, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1330352, izdala UE Žalec. gnu-51626
Simčič Denis, Prušnikova ulica 68,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 899774, reg. št. 30053, izdala UE
Nova Gorica. gnc-52194
Sitar Martina, Ulica Matije Blejca 8,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 22064, izdala UE Kamnik. gng-52190
Slabe Marko, Ul. Zvonimira Miloša 18,
Izola – Isola, vozniško dovoljenje, reg.
št. 40851, izdala UE Koper. gnp-51681
Slabe Tine, Ul. Vojke Šmuc, Koper –
Capodistria,
vozniško
dovoljenje,
št. 44261, izdala UE Koper. gnk-51686
Slivka Slavko, Cesta Revolucije 2/a, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 605403, izdala UE Jesenice.
gnj-52087
Slokar Tine, Vilharjeva 41, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1426708, reg. št. 16911, izdala UE Ajdovščina. gnj-51937
Smolič Janez, Tlake 28, Šmarje-SAP,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
962801, reg. št. 8675, izdala UE Grosuplje. gnq-52055
Sojč Anton, Harje 2/e, Laško, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 571553, izdala
UE Laško. gnt-51727

Stanjko Gašper, Baznikova ulica 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1298042, reg. št. 226312, izdala UE
Ljubljana. gnz-52196
Stošić Jovan, Koroška 67, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 443197,
reg. št. 47497, izdala UE Maribor. m-539
Stritih Nataša, Spodnja Bistrica 3, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7895, izdala UE Tržič. gnj-51887
Stupar Zoran, Klopčičeva ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
814092, reg. št. 83362, izdala UE Ljubljana. gno-52182
Šabotić Hafiz, Vojkova cesta 85, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 1012648, reg. št. 95321, izdala UE
Ljubljana. gnd-52143
Šalehar Peter, Jakšičeva ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
91412, reg. št. 106681, izdala UE Ljubljana. gnj-51862
Šeneker Slavica, Meljski hrib 43, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
609982, reg. št. 51752. m-552
Škoberne Andrej, Glinškova pliščad 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1420481, reg. št. 184500, izdala
UE Ljubljana. gnd-51868
Škoda Tina, Vina gorica 10, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001346100,
izdala
UE
Trebnje.
gnu-51851
Šmid Jože, Belca 9/a, Mojstrana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1412611, izdala UE Jesenice. gnq-51980
Šneberger Matjaž, Kermaunerjeva ulica
17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1163964, reg. št. 177055,
izdala UE Ljubljana. gnd-52168
Šoba Sebastijan, Sremiška 7, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17235,
izdala UE Krško. gnh-52164
Šorn Andrej, Dobeno 8, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1238232, reg. št. 16742, izdala UE Domžale. gnn-51958
Tinta Kristjan, Deskle, Vojkova 100, Anhovo, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 42223, izdala UE Nova Gorica.
gnn-51883
Toplak Katja, Kardeljev trg 9, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1218632, reg. št. 27663, izdala UE Velenje. gnn-52083
Turinek Anton, Podkraj 9, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 607297,
izdala UE Žalec. gnb-51845
Unufrejščuk Siniša, Ulica talcev 30, Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1497859, izdala UE Zagorje
ob Savi. gnl-51960
Uršnik Emica, Sv. Jernej nad Muto 21,
Muta, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11109, izdala UE Radlje ob Dravi.
gng-51790
Verbič Ela, Lošca 29, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 4498,
izdala UE Vrhnika. gnd-51893
Vogrinec Veronika, Ulica bratov Greifov
16, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 915542, reg. št. 82467.
m-540
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Volkar Jaka, Šentvid pri Stični 117/c,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1410343, reg. št. 16994, izdala UE Grosuplje. gnl-51860
Werbole Stanislav, Kvedrova cesta 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh,
št. S 516413, reg. št. 557881, izdala UE
Ljubljana. gnx-51698
Zagajšek Viljem, Marija Dobje 18,
Dramlje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 12644, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnt-52102
Zaletelj Renata, Malo Globoko 5, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1415035, reg. št. 20441, izdala UE
Grosuplje. gng-52140
Zaplatič Jože, Goriška 53, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 946496,
reg. št. 11748, izdala UE Velenje.
gne-51842
Zavodnik Janez, Muljava 25/a, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 963976, reg. št. 2514, izdala UE
Grosuplje. gnb-52045
Zupanc Rok, Ulica Ane Ziherlove 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 1433502, reg. št. 68458,
izdala UE Ljubljana. gnc-52144
Zvonar Daša, Marčenkova ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1343067, reg. št. 230796, izdala
UE Ljubljana. gnz-51871
Žafran Ivan, Podgrad 34/a, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, reg.
št. 910, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnm-51984
Žic Jelka, Makedonska 36, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
716041, reg. št. 82933, izdala UE Maribor. m-531

Št.

Pograjc Igor, Gabrje 57, Dobrova, zavarovalno polico, št. 363497, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnz-52171
Sajovic Vladimir, Zoletova ulica 3, Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št. 00101310245, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gnp-51956
Sebastjanovič Zoran, Šuceva 10, Kranj,
zavarovalno polico, št. 777978, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gne-52117
Sebastjanovič Zoran, Šuceva 10, Kranj,
zavarovalno polico, št. 777979, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnd-52118
Slovenica, Zavarovalniška hiša, d.d.,
Nova Gorica, preklicuje polici: AO ČOLNI
(OBR. ZAT 21-98) št. 188, AK ČOLNI
(OBR. ZAT 20-95) št. 124.
Ob-46063
SLOVENSKO LJUDSKO GLEDALIŠČE,
Gledališki trg 5, Celje, zavarovalno polico,
št. 43401000473, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d.. gny-51847
Smole Srečko, Pot na Polšco 15, Krško, zavarovalno polico, št. 280617, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnq-52105
Spetič Ivan Peter, Snežniška 36, Pivka,
zavarovalno
polico,
št. 806244.
gnb-52120
Šlosar Gregor, Na tezi 7, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 341406, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gne-51867
Verbe Franc, Spodnji Log 17, Sava, zavarovalno polico, št. 227857, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnh-51789
Vidic Miro, Kresnice 10/b, Kresnice,
zavarovalno polico, št. 227883, izdala zavarovalnica Slovenica. gnf-51866
Zaletelj Renata, Malo Globoko 5, Grosuplje, zavarovalno polico, št. 772643, izdala zavarovalnica Tilia. gnf-52141
Žagar Jože, Britof 108, Kranj, zavarovalno polico, št. 725582, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnr-51804

Zavarovalne police
Spričevala
Alauf Robert, Ulica Ivana Selana 22,
Brezovica pri Ljubljani, zavarovalno polico,
št. 743596, izdala zavarovalnica Tilia.
gne-52142
Benulič Miroslav, V Murglah 181, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 375837, izdala
zavarovalnica
Slovenica
d.d.
gnp-52006
Čelik Polona, Virmaše 118, Škofja Loka, zavarovalno polico, št. 55076, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gni-51917
Grm Robert, Rimska 22, Šmarje-SAP,
zavarovalno polico, št. 0757036, izdala zavarovalnica Tilia. gnu-52201
Hercog Larisa, Dragomerška 64, Brezovica pri Ljubljani, zavarovalno polico,
št. 750156, izdala zavarovalnica Tilia.
gnb-52145
Kavčič Alenka, Podpeška cesta 18,
Brezovica pri Ljubljani, zavarovalno polico,
št. 812874, izdala zavarovalnica Adriatic
d.d. gnb-51645
Kokalj Alojzija, Tomažičeva 22, Izola –
Isola, zavarovalno polico, št. 807162, izdala zavarovalnica Adriatic. gny-52122
Pavlovič Feliks, Ulica Metoda Mikuža
6, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
200102, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnm-51734

Aberšek Aleksandra, Troblje 46, Slovenj Gradec, spričevalo 3. in 4. letnika
STOBŠ v Kranju, izdano leta 1992 in
1993. gnf-51941
Albreht Blaž, Jakopičeva 17, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo, izdano leta
2000. gnr-52179
Andrič Simon, Vevška cesta 60, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srenje šole za
elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani,
izdano leta 1998. gnk-51911
Bahor Jože, Ulica 1. maja 4, Metlika,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano leta 1969.
gnk-51886
Bavdek Peter, Spodnja Slivnica 107,
Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta 1998. gnq-52130
Berčan Terezija, Selo pri Pancah 6,
Ljubljana-Dobrunje, diplomo št. 454, izdala Srednja trgovska šola za trgovinsko dejavnost dne 22. 6. 1984 na ime Jerman
Terezija. gnp-52181
Bitić Sadik, Kidričeva 33/a, Nova Gorica, spričevalo o končani šoli za voznike
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motornih vozil na Ježici, izdano leta 1973.
gnq-51884
Blagojević Dalibor, Prušnikova 8, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Franc Fozman Stane v Ljubljani, izdano leta 1990.
gnb-51920
Brolih Robert, Tržaška cesta 381, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta 1983. gnv-51900
Brumec Mojca, Leskovec 55, Pragersko, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole v Mariboru, izdano leta 1996.
m-555
Celec Olga, Krajna 64, Tišina, spričevalo o zaključnem izpitu Centra poklicnih
šol Murska Sobota, št. 2584, izdano leta
1981, izdano na ime Serec Olga.
gnq-52009
Cirman Naglič Bibijana, Polanškova ulica 1, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Poljane, izdano leta 1976 in
1977, izdano na ime Cirman Bibijana.
gnv-51975
Čater Breda, Gorica 18, Šmartno v Rožni dolini, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
družboslovne šole Celje, izdano leta 1986
in 1987. gnt-51627
Čebular Andrej, Ob žici 3, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Valentina Vodnika, izdano leta 1988. gnw-51999
Dacar Anton, Breg ob Savi 28, Mavčiče, spričevalo 2. letnika Srednje lesarske
šole v Škofji Loki, izdano leta 1991.
gnq-51780
Dobovšek Mojca, Loka 65, Loka pri Zidanem Mostu, spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole Celje, izdano leta 1998,
izdano na ime Šeško Mojca. gnr-51858
Dobrovnik Marko, Na Jelovcu 11/a,
Bresternica, indeks, št. I/2404, izdala
Ekonomska šola v Mariboru. m-538
Domnik Boštjan, Cerkova ulica 12,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano leta 1983.
gng-51840
Dragojević Borka, Kokra 52, Preddvor,
spričevalo 3. letnika Srednje gostinske šole v Ljubljani, izdano leta 1982. gnx-51648
Ferlinc Albert, Selnica ob Muri 169/b,
Ceršak, spričevalo 2. letnika Srednje prometne šole v Mariboru, izdano leta 1997.
m-545
Gajič Mirjana, Velesovska 69, Šenčur,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Kranj. gnq-51680
Gale Matjaž, Jerova vas 8, Grosuplje,
indeks, izdala Srednja trgovska šola v Ljubljani. gnx-51973
Galič Helena, Tomšičeva 1/d, Slovenska Bistrica, letno spričevalo 3. letnika Druge gimnazije Maribor, izdano leta 2000.
m-549
Glas Jereb Barbara, Trg svobode 21/a,
Trbovlje, spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo Gimnazije Trbovlje, izdano
leta 1978. gnx-51798
Goričan Drago, Stara cesta 27, Naklo,
spričevalo 2. in 3. letnika Gimnazije Kranj,
izdano leta 1978 in 1979. gnb-52124
Grabovac Daliborka, Celjska cesta 51,
Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole, izdano leta 1995.
gnt-51902
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Gruden Bernarda, Cesta v Mestni log
37, Kočevje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole, izdano leta 1981,
izdano
na
ime
Briški
Bernarda.
gnm-51859
Hasanagić Helena, Vojkova cesta 9,
Ljubljana, indeks, št. 62990542, izdala Visoka šola za turizem v Portorožu.
gne-52017
Hat Igor, Petrovičeva 9, Maribor, diplomo Srednje kovinarske strojne šole Maribor, izdana leta 1986. m-524
Hemler Mateja, Glinškova ploščad 10,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za trgovinsko dejavnost v
Ljubljani, št. 236, izdano leta 1991.
gns-51957
Hribar Helena, Ulica Mirka Jurce 8,
Ljubljana, diplomo Srednje zdravstvene šole, št. I/ZT-148, izdana 25. 6. 1985.
gns-51953
Indihar Danica, Selo pri Robu 7, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje gostinske šole v Ljubljani, izdano leta 1978, izdano na ime Drobnič Danica. gnb-51749
Jagodic Drago, Letence 13, Golnik,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole v
Kranju. gno-51732
Jahn Barbara, Pomjan 51, Šmarje, spričevalo 3., 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje glasbene in baletne šole v Ljubljani, izdano na ime Pečnik
Barbara. gny-51672
Jamnik Janja, Britof 357, Kranj, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole
Kranj. gns-51653
Javornik Ana Marija, Drtija 68, Domžale, spričevalo 3. letnika Srednje glasbene
šole, izdano leta 1991. gns-51778
Jelenčič Nataša, Liboje 119/b, Žalec,
indeks, št. 11000138, izdala Visoka šola
za zdravstvo. gnd-51818
Jereb Matija, Prešernova 46, Radomlje, spričevalo 4.letnika Srednje strojne šole, izdano leta 2000. gnz-51971
Jerman Marta, Pobeška cesta 33, Koper – Capodistria, diplomo Srednje ekonomske in družboslovne šole Koper, smer
komercialni tehnik, izdana leta 1988.
gnd-51918
Jošt Uroš, Pokopališka pot 7, Naklo,
diplomo Gradbene tehniške šole Ljubljana, izdana leta 1985. gnc-51644
Juvan Maruška, Masarykova 17, Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Kamnik, izdano leta 1968, izdano
na ime Bolka Maruška. gnp-51881
Kašman Andraž, Sv. Boštjan 15, Dravograd, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gostinske šole Slovenj Gradec, izdano leta 1997/98. gno-52007
Klockl Jana, Planinska 14, Lesce, maturitetno spričevalo Srednje aranžerske šole v Ljubljani, izdano leta 1978.
gnd-51693
Kobe Verderber Irena, Stari trg ob Kolpi 34, Stari trg ob Kolpi, spričevalo 3. in 4.
letnika ter maturitetno spričevalo Srednje
šole za medicinske sestre, izdano leta
1979 in 1980, izdano na ime Kobe Irena.
gnm-52188
Kok Aleš, Zbelovo 22/a, Loče pri Poljčanah, zaključni izpit 3. letnika Srednje
lesarske šole Maribor, izdano leta 1992.
m-527

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Koradin Nejc, Cankarjeva 20, Nova Gorica, spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Nova Gorica, izdano leta 2000.
gnv-51875
Koren Domen, Slap 91, Vipava, spričevalo 2. letnika Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1999. gni-51838
Kos Monika, Smetanova 54, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Juga Polak Maribor, izdano leta 1998. m-535
Kosić Uroš, Nevljska pot 8/a, Kamnik,
spričevalo 2. letnika Srednje frizerske šole, izdano leta 1999. gny-52147
Kunčič Grega, Kopitarjeva 3, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 2000. m-542
Leban Boris, Vojkova cesta 4, Tolmin,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne avtoličarske šole v Ljubljani, izdano leta
1974. gnu-51976
Lenart Anton, Žabjak 39, Ptuj, diplomo
Kmetijske srednje šole, smer kmetijski tehnik, izdana v šolskem letu 1987/88.
m-530
Lileg Tanja, Krožna cesta 6, Koper –
Capodistria, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole Koper. gnj-51662
Lileg Tanja, Krožna cesta 6, Koper –
Capodistria, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole Koper. gnh-51664
Lozar Igor, Kromberk, Damber 17/a,
Nova Gorica, diplomo Ekonomske fakultete- poslovna smer, izdana leta 1980.
gnm-51834
Majcen Sabina, Zadobrova 113, Škofja
vas, spričevalo od 1 do 4 letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške srednje
šole – gradbena usmeritev, izdano leta
1981 do 1984, izdano na ime Šaloven
Sabina. gne-51817
Marinšek Ivan, Prečna ulica 6, Ljubljana, diplomo Višje upravne šole v Ljubljani,
izdana leta 1981. gny-51872
Marinšek Marjan, Landol 16, Postojna,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za prodajalce v Novi Gorici, izdano leta 1966.
gnu-51951
Murselovič Jasna, Ul. Jožefe Lackove
31, Ptuj, spričevalo 3. letnika Ekonomske
šole Ptuj. gns-51878
Paulinič Eva, Kraigherjeva 26, Ptuj, indeks, št. 01000417, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnf-52016
Perat Mojca, Volaričeva 15, Kobarid,
indeks, št. 18990102, izdala Filozofska fakulteta. gnj-51837
Petek Milena, Šišenska cesta 29, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 1999. gnn-51833
Placet Darinka, Gortina 165, Muta, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole,
smer ekonomsko komercialni tehnik, izdano leta 1994. gnk-51636
Ponjevič Armin, Čanžekova ulica 34,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Vič, izdano leta 1998. gno-51657
Pucihar Ana Seta, Trdinova ulica 5,
Ljubljana, indeks, št. 21015770, izdala
FDV v Ljubljani. gnq-51955
Radičević Zoran, Šentviška ulica 13,
Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika PTT
SŠC Ljubljana, izdano leta 1991 in 1992.
gnm-52034

Rozman Aljoša, Plač 19, Zgornja Kungota, spričevalo 3. letnika SKSMŠ Maribor, izdano leta 1992. m-557
Ružič Franc, Ulica Željka Tonija 11,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Tehniške šole za strojništvo v Ljubljani, izdano
leta 1978, 1979. gnq-51905
Sabo Stanka, Polje, Cesta VI/12, Ljubljana-Polje, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole v Murski Soboti, izdano
leta 1982, izdano na ime Rihar Stanka.
gnw-52174
Simčič Simon, Šolska ulica 19, Solkan,
spričevalo 2. in 3. letnika Šolskega centra
Nova Gorica. gnf-51816
Skubic Mitja, Ulica Malči Beličeve 15,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2000. gnm-51713
Slatnar Špela, Smlednik 35/a, Smlednik, spričevalo 2. letnika Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnw-51899
Sodja Matej, Hrušica 201, Hrušica,
spričevalo 2. letnika Srednje gradbene šole, poklicna enota. gnh-52114
Stadler Boštjan, Ul. pod gozdom 42,
Trzin, spričevalo 3. letnika Gimnazije Šiška, izdano leta 2000. gnr-51954
Stergar Bojan, Zg. Voličina 7, Voličina,
spričevalo 4. letnika SERŠ Maribor, izdano leta 2000. m-556
Strah Jože Gregor, Podbukovje 1, Krka, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole
tehniških strok Franca Leskoška Luke, izdano leta 1984 in 1985. gny-51647
Sučić Katica, Einspielerjeva ulica 11,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdano leta
1983. gnr-52154
Šalamun Benjamin, Stanečka vas 16/a,
Majšperk, indeks, št. 61165032, izdala
Pedagoška fakulteta Maribor. m-534
Šestan Simona, Usnjarska cesta 6, Vrhnika, spričevalo 4. letnika Srednje šole v
Domžalah, izdano leta 1999. gnc-52019
Šiberl Klemen, Stara cesta 32, Vrhnika,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 2000. gnq-51705
Šmon Nik, Knafelčeva 42, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 2000. m-544
Šteblaj Katja, Mencingerjeva 95, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo, izdano leta
2000. gnv-51625
Štros Darko, Cesta revolucije 7, Jesenice, diplomo CSŠ Jesenice. gnv-51650
Šukljan Sandra, Hrvatini 93/a, Ankaran
– Ankarano, spričevalo 3. in 4. letnika
SPNM šole Koper, izdano leta 1985 in
1986. gno-51882
Tepina Daša, Ilirska ulica 22, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 2000. gng-51715
Težak Aleksandra, Frenkova pot 17,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta 1999. gnd-51968
Tomc Urška, Groharjevo naselje 8,
Škofja Loka, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske in upravno-administrativne šole Kranj, izdano leta 1999. gnl-51835
Vesel Nada, Mala vas pri Grosupljem 3,
Grosuplje, spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra
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za blagovni promet, izdano leta 1983, izdano na ime Škrjanec Nada. gnd-52093
Vidic Boštjan, Šentvid pri Stični 162,
Šentvid pri Stični, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole Josip Jurčič Ivančna
Gorica, izdano leta 1992. gnv-52175
Vilčnik Boštjan, Za vasjo 21, Maribor,
diplomo Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, izdana leta 1989. m-529
Vrabelj Uroš, Žepovci 24, Apače, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole
Maribor, izdano leta 2000. m-543
Vrunč Aleksandra, Parižlje 10/a, Braslovče, indeks, št. 21011477, izdala Fakulteta za družbene vede v Ljubljani.
gnl-51910
Zagorc Monika, Bilečanska 4, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Karel Destovnik Kajuh, izdano leta 1988. gnk-52136
Zagoričnik Nela, Pot na polje 38, Tržič,
spričevalo 5. letnika Srednje vzgojiteljske
šole. gnr-51779
Zakošek Matija, Krožna 10, Koper –
Capodistria, spričevalo 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Piran. gnd-51668
Zdravje Uroš, Ig 202, Ig, spričevalo 3.
letnika Srednje šole tehničnih strok Litostroj. gnw-51774
Zukić Aida, Cesta Cirila Tavčarja 15,
Jesenice, spričevalo Srednje šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, izdano leta 1996. gns-52178
Žulič Alenka, P.P. 12, Griže, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole
Celje, izdano leta 1994. gni-51888

Ostali preklici
Adilji Valdeta, Kidričeva 45, Kranj, delovno knjižico. gnv-52025
Arnuš Silvija, Praprotnikova 18, Ptuj, delovno knjižico. gnk-51661
AVTO JARC STORITVE IN TRGOVINA
d.o.o., Ptujska cesta 139, Maribor, carinsko deklaracijo št. 4630 z dne 7. 3. 2001.
gnw-51649
AVTOHIŠA REAL D.D., Vodovodna 93,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1252864, A
1252865, A 1252866, A 1252867, A
1252868 in A 1252869. gno-52032
AVTOPREVOZNIŠTVO Teršek Ivan s.p.,
Trg Franca Kozarja 16/a, Hrastnik, licenco št. 004015/3711-LM20-1997, z dne
8. 12. 1997, za vozilo TAM 130T, z reg.
št. LJ A8-099. gnb-51974
Begić Mirsad, Ljubljanska cesta 80/a,
Domžale, vojaško knjižico št. BC 037033.
gnx-52098
Bezjak Alojz, Lukavci 9, Križevci pri Ljutomeru, delovno knjižico, reg. št. 3272,
izdala UE Ljutomer. gnt-51877
Budal Loredana, Polje, Cesta III/23,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala izdala
Srednja ekonomska šola v Ljubljani.
gnx-52052
Curri Halil, Teharska 53, Celje, delovno knjižico. gnb-51624
Čebela Magdalena, Laze pri Vačah 2,
Litija, delovno knjižico. gnk-51836
Čvorak Živko, Ulica IX. koprusa 20, Izola – Isola, delovno knjižico. gnh-52014

Dobovšek Sergej, Ulica OF 4/a, Radeče, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1182760. gnw-51853
Dolenšek Drago, Levstikova 20, Trebnje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1017235. gnc-52119
Dolić Hasib, Dajnikova 21, Ljubljana,
delovno knjižico. gny-51897
Doltar Vesna, Gradac 22, Gradac, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
št. 696, izdalo Ministrstvo za šolstvo in
šport dne 31. 3. 1994. gnu-51909
Drnovšek Samo, Groharjeva 16, Kamnik, študentsko izkaznico, št. 19345358,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnt-52027
Eferl Bojan, Rošpoh 181, Kamnica, delovno knjižico, reg. št. 47445, izdana leta
1982 v Mariboru. m-536
Erjavec Simon, Preglov trg 13, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 173211. gns-51803
Galić Mujo, Ulica Franca Mlakarja 36,
Ljubljana, delovno knjižico. gnm-52209
Golobič Katarina, Raičeva 1057a, Ljubljana, delovno knjižico. gnp-51781
Hočevar Bojan, Goriška cesta 13, Ajdovščina, delovno knjižico, izdano v Ajdovščini leta 1981. gnr-52004
Hrovat Suzana, Reber 31/a, Žužemberk, delovno knjižico reg. št. 42742, ser.
št. A 0421050, izdana 24. 2. 1999 v Novem mestu. gnt-51802
Ibrišimović Adnan, Stara cesta 21,
Kranj, delovno knjižico. gnw-51699
Jelovčan Marta, Lovsko brdo 6, Poljane nad Škofjo Loko, študentsko izkaznico,
št. 01000083, izdala Pedagoška fakulteta. gnz-51671
Jesenko Majda, Vojkova 23, Postojna,
delovno knjižico. gnm-51684
Jevšenak Pavlina, Podvin 114, Žalec,
potrdilo o statusu žrtve vojnega nasilja,
št. 029739, izdala UE Žalec dne 1. 4.
1999. gnk-52061
Kavčnik Marko, Dolina 1, Lukovica, delovno knjižico. gng-52069
Kosmač Janko, Cesta Radomeljske čete 17, Radomlje, potrdilo o usposobljenosti
za
voditelja
čolna,
št. 02/13-4603/00-98. gnq-51655
Košak Vanja, Vilharjeva cesta 37, Ljubljana, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdal Republiški komite za vzgojo in
izobraževanje ter telesno kulturo, izdano
leta 1983. gnb-52195
Krajnčan Mitja, Štihova ulica 6, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-5981/00-97, V. Č.1216/98. gnr-52029
KRALJ TRADE podjetje za transportne
storitve d.o.o., Vrstna ulica 16, Notranje
Gorice, licenco, št. 838/24, izdana 14. 1.
1998, za vozilo z reg. št. LJ KRALJ 3.
gnz-52021
Krmelj Petra, Pijavice 12, Tržišče, študentsko izkaznico, št. 01000084, izdala
Pedagoška fakulteta. gnx-51673
Lepej Boštjan, Ob Suhadolnici 37, Slovenj Gradec, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0250018.
gnh-52089
Lipovec Petra, Jezero 122, Preserje,
študentsko izkaznico, št. 19347207, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnf-51641
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Marinšek Ivan, Prečna ulica 6, Ljubljana, delovno knjižico. gnb-51870
Mauko Vladimir, Trubarjeva 5, Gornja
Radgona,
licenco,
št. 005913/5931-LM18/98 za tovorno
vozilo reg. št. MS L4-765, tip 17OT
14kTAM. gnm-51959
Mežek Miran, Žirovnica 107, Žirovnica,
študentsko izkaznico, št. 230A0061, izdala Fakulteta za strojništvo. gno-51811
Miklič Zvonko, Bratonečice 6, Sveti Tomaž, delovno knjižico št. 153945, izdana
22. 9. 1989 pri UE Ormož. gni-52013
Otrin Angelca, Glinškova ploščad 14,
Ljubljana, izkaznico vojnega veterana,
št. 7975. gnv-51700
PAAM AUTO d.o.o., Zavrč 7/a, Zavrč,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1245647. gni-51638
Peroša Mateja, Senčna pot 12/a, Portorož – Portorose, službeno izkaznico,
št. 99848 (44), izdal Telekom, PE Koper.
gnk-51690
PESTOTNIK PROIZVODNJA, TRGOVINA IN TRANSPORT d.o.o., Pšajnovica
6/a,
Laze
v
Tuhinju,
licenco,
št. 0000922/23, izdana 6. 1. 1998, za
vozilo z reg. št. LJ-C2-25L. gni-52063
Petek Sašo, Zechnerjeva 3, Ptuj, preklic preklica osebne izkaznice, objavljen v
Uradnem listu RS št. 21/2001 št. GNH
50639.. gnq-51730
Plohl Bernard, Bukovci 79/a, Markovci, delovno knjižico. gnq-52005
Repnik Stražišnik Rozina, Trbonje 8,
Dravograd, delovno knjižico. gno-51807
Rižnar Peter, Gajevci 46, Gorišnica, delovno knjižico. gnn-52008
Rodica Marinko, Kozloviči 17, Marezige, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1042056. gnp-51906
S. O. S. MOTORS d.o.o., Veščica 4/e,
Murska Sobota, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0292574 za
osebni avtomobil FORD Mondeo 1.8 , št.
šasije WFOAXXGBBAVE81298. gnf-51991
Sečnik Lavrencij, Butajnova 23, Ljubljana, delovno knjižico. gne-51792
Slivka Slavko, Cesta Revolucije 2/a, Jesenice, certifikat ADR št. 008419 za voznika, ki prevaža nevarno blago, izdalo MNZ
RS dne 13. 5. 1996. gni-52088
Stanković Frančiška, Črneča vas 36,
Krško, delovno knjižico. gnb-51695
Stolikovsky Ljubo, Cevelandska ulica
49, Ljubljana, potrdilo o opravljenem izpitu
iz gostinstva za otvoritev gostinskega obrata, izdala Srednja gostinska šola v Ljubljani, leta 1982. gni-51863
Škilan Neža, Drenov grič 152/a, Vrhnika, študentsko izkaznico, št. 15576, izdala FDV v Ljubljani. gnr-51704
Škoda Tina, Vina gorica 10G, Trebnje,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1149060. gnv-51854
Škoda Tina, Vina gorica 10, Trebnje,
študentsko izkaznico, št. 19353341, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnt-51852
Škrokov Ajda, Staneta Severja 2/a,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta Plečnika. gnp-51831
Šmelcer Petra, Gorenjska cesta 6, Medvode, študentsko izkaznico, št. 20200579,
izdala Pravna fakulteta. gnr-52104
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Talić Elvir, Tavčarjeva 2, Jesenice, delovno knjižico. gnu-51651
Turk Robert, Zajčji vrh 1/a, Stopiče,
delovno knjižico. gnr-51679
Urbanija Andrej, Potok pri Vačah 11,
Vače, delovno knjižico. gnz-51646
Urbanija Simon, Videm 31, Dol pri Ljubljani,
ADR
izkaznico,
št. 10099.
gns-51978
Vasle Marko, Zakl 2, Gomilsko, potrdilo o opravljenem izpitu za varno delo s
traktorjem, izdala Kmetijska šola Šentjur
pri Celju. gnz-51921
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Vodičar Katja, Kompolje 63, Videm-Dobrepolje, delovno knjižico. gnl-52110
VON Ljubljana, d.o.o., Stegne 21, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1194705. gnl-52135
Vozila Robert, Ljubljanska 2, Izola – Isola, delovno knjižico. gnx-52123
Zdolšek Simon, Ul. skladateljev Ipavcev 9/a, Šentjur, potrdilo o usposobljenosti
za
voditelja
čolna,
št. 02/13-1876/00-98. gng-52115
Zgornji Zavratnik, d.o.o., Raduha 49,
Luče, kopijom licence za prevoz oseb

št. 0001666/35 z dne 23. 3. 1998 za avtobus FAP Sanos S 7, z reg. št. CE
76-85A. gnw-51924
Zorko Irena, Pod gozdom 8, Bohinjska
Bistrica, delovno knjižico. gnt-51652
Zukanović Elvir, Gradišče 21, Vrhnika,
delovno knjižico. gnq-52030
Žugelj Rajko, Blažičeva 40, Ljubljana,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0212804. gnb-52074
Žumer Aljoša, Celjska cesta 23, Rogaška Slatina, delovno knjižico, št. 20616,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnq-51805
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POSLOVNIK DRŽAVNEGA ZBORA
REPUBLIKE SLOVENIJE (PoDZ)
z razlagami
Nove poslance državnega zbora je pričakala tudi nova izdaja poslovnika, ki uokvirja tako pravice
in dolžnosti poslancev kot vlade, predsednika države, državnega sveta in vseh, ki na tak ali drugačen način sodelujejo z državnim
zborom.
Poslovniškim določbam, ki vključujejo vse spremembe in dopolnitve, sledijo razlage, kakor tudi stališča, priporočila in mnenja komisije
za poslovnik, ki pokažejo rešitev marsikaterega odprtega vprašanja, ki ga prinaša vsakdanje delo poslancev in služb državnega zbora.
Lažje iskanje omogoča podrobno stvarno kazalo, kjer so pri posameznih geslih navedeni členi poslovnika, kakor tudi razlage, stališča,
mnenja oziroma priporočila.
Cena 3996 SIT z DDV

prof. dr. Franc Grad

10535

PARLAMENT IN VLADA

K pisanju te knjige me je spodbudilo spoznanje, da v novejšem času v slovenskem jeziku ni bilo napisanega dela, ki bi sistematično
opisal položaj in delovanje parlamenta in vlade, je zapisal avtor v predgovoru knjige. S to mislijo pa je povzeta vsebina knjige, ki je hkrati
učbenik, priročnik in po svoji zasnovi tudi geslovnik, saj s pomočjo obsežnega stvarnega kazala hitro najdemo celovite odgovore na
številna vprašanja.
Knjigo imajo vsi poslanci državnega zbora, saj je izšla na dan konstituiranja državnega zbora v novem mandatu. Čeprav dr. Grad največ
pozornosti namenja prikazu delovanja slovenskega parlamenta in vlade, v vseh poglavjih ponuja tudi primerjave z drugimi sodobnimi
parlamenti in vladami, ki slovensko zakonodajno in izvršilno oblast večkrat prikažejo z drugačnimi pogledi kot smo jih vajeni.
Cena 6372 SIT z DDV

10534
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PREDPISI O VLADI
Zakon o vladi je bil v uradnem listu objavljen zadnje dni leta 2000. Vse spremembe, ki uvajajo
nova ministrstva, so v knjižici z naslovom Predpisi o vladi objavljene v ležečem tisku, tako da so
pregledno predstavljene zakonske novosti. Pod posebnima naslovoma so dodani tudi zakonski
členi zadnjih dveh sprememb in dopolnitev zakona o vladi, ki določajo usodo dosedanjih
ministrstev.
V knjižici je objavljen tudi Poslovnik Vlade Republike Slovenije.
Cena 1080 SIT
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