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30-31

Ljubljana, sobota

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. 0512/3-308/123-10-00 Ob-47571
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 nabavo programske opreme.
3. Datum izbire: sklepa sta bila sprejeta
dne 8. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na ponovni javni razpis so prispele 4 veljavne in popolne ponudbe. Pri
ocenjevanju ponudb je naročnik upošteval
vsa merila, podana v razpisni dokumentaciji
(cena, kakovost reference in finančna sposobnost), ter po posameznih sklopih izbral
najugodnejšega ponudnika, kot je navedeno v 5. točki te objave.
5. Ime in naslov izvajalcev, katerim je
bilo naročilo dodeljeno: za sklop 1 (aplikativna programska oprema) in sklop 2 (sistemska programska oprema): Select
Technology, d.o.o., Dunajska 5, 1000
Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Vodovodna 93a,
Ljubljana.
(b) Vrsta blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sistemska ter aplikativna programska
oprema.
7. Pogodbena vrednost:
– za sklop 1 je 3,614.030 SIT z vključenim DDV,
– za sklop 2 je 4,328.625 SIT z vključenim DDV.

e-pošta: objave@uradni-list.si

28. 4. 2001

ISSN 1318-9182

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 1: 4,927.399,92 SIT z vključenim DDV, 3,614.030 SIT z vključenim
DDV,
– za sklop 2: 4,328.625 SIT z vključenim DDV, 4,300.928,94 SIT z vključenim
DDV.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000,
Ob-38027.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 0512/3-308/136-5-00
Ob-47572
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
Zaporedna Položajna oznaka
številka
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2. Način izbire najugodnejših ponudnikov (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za izdelavo in dobavo
položajnih oznak.
3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
8. 1. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): na javni razpis so prispele 3 veljavne in
popolne ponudbe. Pri ocenjevanju ponudb je
naročnik upošteval vsa merila, podana v razpisni dokumentaciji (cena, kvaliteta vzorca, finančno stanje ponudnika, reference s področja javnih naročil 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: Uni & Forma,
d.o.o., Motnica 9, 1236 Trzin.
6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna 93 a, Ljubljana.
(b) Vrsta blaga, ki ga je potrebno dobaviti:

Položajna
oznaka za
bundo in
dežni plašč

Merska enota
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Generalni direktor policije
Namestnik generalnega
direktorja policije
Glavni policijski svetnik
Višji policijski svetnik
Samostojni policijski svetnik
Policijski svetnik
Glavni policijski inšpektor
Višji policijski inšpektor
Samostojni policijski inšpektor
Policijski inšpektor
Nižji policijski inšpektor
Višji policist
Samostojni policist
Policist
Nižji policist
Pomožni policist
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7. Pogodbena vrednost: 46,689.350,00 SIT z vključenim DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 45,491.847,02 SIT z vključenim DDV,
39,234.748 SIT z vključenim DDV.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
102 z dne 10. 11. 2000, Ob-38556.
Ministrstvo za notranje zadeve

Stran

1890 / Št. 30-31 / 28. 4. 2001
Zbiranje ponudb
Popravek

Št. 0512/3-308/36-3/01
Ob-47820
V zbiranjem ponudb za podelitev pooblastil za izvajanje usposabljanja za preizkus
znanja o ravnanju z orožjem, objavljenem v
Uradneml istu RS, št. 28-29 z dne 13. 4.
2001, Ob-47212 (stran 1800) se 11. točka popravi in se pravilno glasi:
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 18. 5. 2001,
ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, Beethovnova 3, Ljubljana.
Ministrstvo za notranje zadeve

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega
razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Št. 23/S
Ob-47634
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: vzdrževanje
računalniške opreme (sistemske strojne, programske in periferne opreme) 600 Compaq strežnikov, 8 MS/CPQ cluster postavitev, 1(2) Compaq SAN, 1200
delovnih postaj, 3000 tiskalnikov, 300
kosov (Cisko) komunikacijske opreme
in ostala oprema (modemi, scannerji,
zvočniki, čitalci črtne kode OCR, tehtnice...).
4. Kraj dobave: 533 poštnih poslovalnic, uprava družbe, 8 uprav poslovnih enot,
ostale dislocirane enote.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: maj.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za informatiko, služba za sistemski inženiring - sistemi,
Smiljan Švarc, tel 02/449-22-63, smiljan.svarc@posta.si.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
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Št. 403-10/01-2/2001
Ob-47656
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, faks 01/478-27-43.
3. Vrsta in količina blaga: dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega
potrošnega materiala za Davčno upravo
RS za obdobje enega leta.
4. Kraj dobave: Ljubljana in drugi kraji v
Sloveniji.
5. Naslov službe in oseba od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Šmartinska
55, 1000 Ljubljana – Služba za kadrovske
in materialne vire, pritličje, soba 013, Karin
Jakše.
6. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2001
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 404-08-2/01-71
Ob-47661
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana, faks: 01/431-81-64.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: artikli bojne
uniforme (hlače, srajce, vetrovke, pokrivala, robci, oblačila za tankiste, trikotaža, termovelur, artikli Goretex, odsevni
brezrokavnik, prevleke za čelade, brisače,
torbice, terenske podloge, artikli Nomex)
v okvirni vrednosti 285,300.000 SIT
brez DDV.
4. Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, 1000 Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: začetek javnega naročila maj 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo, Urad za logistiko, Služba za javna naročila, Kardeljeva ploščad
24, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba Marjeta Bartol, tel. 471-23-40.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Ministrstvo za obrambo
Ob-47664
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d.
2. Naslov naročnika: Cigaletova 15,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: digitalni prevezovalniki (DXC) – 4 kosi; zmogljivost stikalne matrike minimalno 128*STM1, pritočne enote STM 4 O, STM 1 (E in O), E3,
E1, linijske enote STM 16; STM 4, DWDM
modul, upravljanje na nivoju omrežja (NM,
željeno) enotno za vse elemente prevezovalnika, povezava na DCN omrežje
naročnika preko SNMP ali ustreznega
vmesnika.
4. Kraj dobave: Skladišče naročnika,
Ljubljana, Stegne 11.

5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila če je določen: maj 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Sektor
za investicije; Miran Seunig, univ. dipl. inž.
el.; tel. 01/234-15-73, faks 01/434-45-15,
e-mail: miran.seunig@telekom.si.
7. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 4. 2001.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
Ob-47665
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d.
2. Naslov naročnika: Cigaletova 15,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih:
– SDH sistemi prenosa - STM 4 – 20
omrežnih elementov: zmogljivost elementa STM4, verzije ADM in TM, povprečno polnjenje s pritoki 126*E1, opcionalno
E3, STM1 E in O, upravljanje na nivoju
omrežja (NM, željeno) enotno za vse
elemente omrežja, povezava na DCN
omrežje naročnika preko SNMP ali ustreznega vmesnika;
– SDH sistemi prenosa - STM 1 – 80
omrežnih elementov: zmogljivost elementa STM1, verzije ADM in TM, povprečno
polnjenje s pritoki 21*E1, opcionalno E3,
upravljanje na nivoju omrežja (NM, željeno)
enotno za vse elemente omrežja, povezava
na enotno DCN omrežje naročnika preko
SNMP ali ustreznega vmesnika;
– PDH sistemi prenosa - 100 povezav: sistemi pretežno16*2 Mbit/s po optičnem in brezžičnem mediju, HDSL sistemi
po bakrenih parih, vključno sistemi nadzora
za posamezno vrsto sistemov.
4. Kraj dobave: skladišče naročnika,
Ljubljana, Stegne 11.
5. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Sektor za investicije; Miran Seunig, univ.
dipl. inž. el.; tel. 01/234-15-73, faks:
01/434-45-15, e-mail: miran.seunig@telekom.si.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: več razpisov po vrsti sistemov in obsegu.
7. Datum odposlanja zahteve za objavo:
20. 4. 2001.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
Št. 2/2001
Ob-47689
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: javni razpis za
storitev laserskega izpisovanja in konfekcioniranja/kuvertiranja računalniških
obrazcev na izhodu centralne računalniške infrastrukture.
4. Kraj dobave: Lokacije državnih organov RS.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: maj 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Sektor za javna naročila, razpisi.cvi@gov.si.
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7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: informacije dosegljive
na internet naslovu:http://www.gov.si/razpisi/.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
RS, Center Vlade za informatiko

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
Preklic
Št. 47/1145/2001
Ob-47639
Ponudnike obveščamo, da preklicujemo
objavo javnega razpisa za dobavo sekundarne opreme za RTP 400/110 kV Okroglo 400 kV daljnovodno polje Beričevo II.
Razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 27 z dne 13. 4. 2001, Ob-46744.
Elektro Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije
Popravek
Ob-47537
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za sukcesivno dobavo živil, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 27 z dne 13. 4. 2001, Ob-46665, se v
objavi pod 7. (c) točko popravi žiro račun
vrtca, in sicer je pravilni žiro račun naslednji: 50102-603-48358.
Vrtec Črnuče Ljubljana
Popravek
Ob-47629
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za sanitetno potrošni material za zdravstveno oskrbo ran,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 29 z
dne 20. 4. 2001, Ob-47176, za naročnika
Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2,
se tekst v 12. točki spremeni in se pravilno
glasi:
Naročnik v javnem naročilu za nakup
sanitetno potrošnega materiala za
zdravstveno oskrbo ran, ne dovoljuje
skupne ponudbe več pogodbenih partnerjev.
Klinični center Ljubljana
Popravek
Ob-47638
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga v odprtem postopku, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 16-17 z dne 9. 3. 2001,
Ob-44862, Elektro Primorske, d.d., iz Nove Gorice, Erjavčeva ul. 22, za nabavo merilnih naprav, se podaljša rok za predložitev
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ponudb do vključno dne 11. 5. 2001 do
10. ure.
Javno odpiranje ponudb bo 11. 5. 2001
ob 11. uri, v sejni dvorani na istem naslovu,
kot je bilo objavljeno.
Elektro Primorska,
javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Nova Gorica
Popravek
Št. 14053
Ob-47682
V javnem razpisu za oddajo javnega naročilo za dobavo in montažo OPWR optičnega kabla na daljnovodu DV 2 × 110 kV
Hudo-Črnomelj; odsek Gotna vas-Osojnik,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 22-23 z
dne 30. 3. 2001, Ob-45903, se popravijo
točke 7.b, 8., 9., 16. in se pravilno glasijo:
7. (b) Razpisna dokumentacija bo na razpolago do 14. 5. 2001.
8. Ponudbe morajo biti oddane najkasneje do 14. 5. 2001 do 10. ure, ponudbe
oddane po tem roku ne bodo upoštevane.
9. Javno odpiranje ponudb bo 14. 5.
2001 ob 12. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju Javnega podjetja Elektro Ljubljana,
d.d., Slovenska cesta c. 56, 1516 Ljubljana.
16. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku priporočeno posredovane do 7. 5.
2001.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 492/01
Ob-47438
1. Naročnik: Vrtec Beltinci.
2. Naslov naročnika: Jugovo 33, 9231
Beltinci,
faks
02/542-20-98,
tel.
02/542-20-90.
3. (a) Vrsta in količina blaga: drobni
prehrambeni izdelki.
Podrobnejše opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
na vse ali posamezne sklope.
4. Kraj dobave: Beltinci, Gančani, Dokležovje, Ižakovci, Lipovci, Melinci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 6. 2001
do 31. 5. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Vrtec Beltinci,
Jugovo 33, 9231 Beltinci, Koren Bernarda,
tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do konca razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na žiro račun št.
51900-603-32356.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 11. 5. 2001
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vrtec Beltinci, Jugovo 33,
9231 Beltinci.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 5. 2001 v prostorih Vrtca Beltinci, Jugovo 33, Beltinci ob 12.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: določila v predpisih.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež,
– da ni proti ponudniku uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je 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 dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila,
– če ima neporavnane davke, prispevke
in druge obveznosti dajatev ali poslovnih
obveznosti v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali če ponudnik, ki ima sedež v
tujini, ni poravnal v Republiki Sloveniji tistih
dajatev, ki bi jih moral poravnati v Republiki
Sloveniji,
– da ima veljavna dovoljenja pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom,
– je finančno in poslovno sposoben
(BON 1, BON 2 ali 3, za samostojne podjetnike in podjetja zadnja bilanca stanja in
uspeha), za fizične osebe – veljavna odločba kmet-občan,
– da je dal nezavajajoče podatke, glede
zahtev v tem odstavku.
Priloge, ki jih bodo v zvezi z 41. členom
glede izpolnjevanja pogojev morali predložiti ponudniki, bodo navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 6. 2001, predvideni datum odločitve 25. 5. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 70%,
– komercialno-plačilni pogoji – 30%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 4. 2001.
Vrtec Beltinci
Ob-47440
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo Bevče, 3320 Velenje.
2. Naslov naročnika: 041/610-095.
3. (a) Vrsta in količina blaga: gasilsko
vozilo SPRINTER 416-CD1.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Prostovoljno gasilsko
društvo Bevče, Velenje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava v juniju 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Prostovoljno
gasilsko društvo Bevče, 3320 Bevče, Vlado Videmšek – predsednik društva ali Janko Ramšak tel. 041/610-095.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
javnega razpisa do poteka roka za oddajo
ponudbe med 7. in 15. uro, razen v sredo
do 17. in v petek do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 5. 2001, do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Prostovoljno gasilsko društvo
Bevče, 3320 Velenje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 5. 2001 ob 10. uri, v prostorih
Mestne občine Velenje, prvo nadstropje, soba 27/I, Titov trg 1, Velenje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
na tri zaporedne mesečne obroke, prvi
obrok po dobavi vozila.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najkasneje do 15. 7.
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: 19. 4. 2001.
Mestna občina Velenje
Ob-47488
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije (dalje ZGS).
2. Naslov naročnika: Večna pot 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/423-54-32, faks
01/423-53-61.
3. (a) Vrsta in količina blaga: potrošni
pisarniški material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Centralna enota in
območne enote ZGS, seznam predvidenih
lokacij je sestavni del razpisne dokumentacije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave do 31. 12. 2001.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ZGS, Večna pot 2, Ljubljana - tajništvo, Garafolj Mateja.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 7.000 SIT z upoštevanim 19% DDV.
Znesek se nakaže na ŽR, št.
50106-603-54908 pri APP Ljubljana z označbo 101-991.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 5. 2001, do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ZGS - tajništvo, Večna pot 2,
Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 5. 2001, ob 10. uri v sejni sobi
ZGS, Večna pot 2, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo v višini 10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo
razvidno iz razpisne dokumentacije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva potrditve računa, ki je izstavljen po dobavi.
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: finančno in poslovno sposobnost ponudnik izkaže z: BON-1 in
BON-2 ali BON-3, (BON-1 mora biti za preteklo leto, BON-2 in BON-3 na dan odpiranja ponudb ne smeta biti starejša od 30 dni.
Namesto BON-1 in BON-2 se lahko predloži samo izpolnjen obrazec BON-3).
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena (0,70),
– rok dobave (0,15),
– plačilni pogoji (0,15).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ker je naročnik na podlagi prvega
javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 14-15 z dne
2. 3. 2001) prejel le eno ponudbo, se izvaja ponovitev javnega razpisa.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 4. 2001.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 3949
Ob-47499
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., (NEK).
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o. (NEK), Vrbina 12, 8270 Krško, Slovenija, telefaks ++386/7/4921-528,
elektronski naslov: breda-vidmar@nek.si, tel.
++386/7/4802-348.

3. (a) Vrsta in količina blaga: diagnostični sistem za preverjanje stanja nepovratnih ventilov 1 komplet.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Krško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 31. 7. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: NEK – Služba
uvozne nabave – Breda Vidmar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 7. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 6. 2001 ob
12. uri.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: NEK, Vrbina 12, 8270 Krško,
Slovenija, Breda Vidmar.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 6. 2001 ob 12. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
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: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 4. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 24/B
Ob-47532
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
(a) Vrsta in količina blaga: — 1170 kosov šalov, - 3288 kosov polo majic –
dolgi rokav, - 1135 kosov puloverjev, 1048 kosov bund, - 1472 kosov hlač, 1335 kosov nepremočljivih hlač, - 708
kap.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost ponudbe po sklopih: prvi sklop:
hlače, bunde, nepremočljive hlače in kape,
drugi sklop: šali, tretji sklop: polo majice in
četrti sklop puloverji.
4. Kraj dobave: po dispoziciji naročnika
v centralno skladišče Ljubljana in Maribor.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 15. 9. 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: 8. ure do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, za razpisno
dokumentacijo - zimska službena obleka,
št. računa 51800-601-180.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 5. 2001.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 5. 2001 ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prevzema.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: da ni proti ponudniku uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe; da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila, izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je
predmet javnega naročila; da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS; da so čisti prihodki od prodaje enaki ali
večji od petkratne vrednosti ponudbe na katero se prijavlja; da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi; da ni dal zavajajoče podatke, glede zahtev iz te točke; da je
predložil izjavo, da oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljai
31. 7. 2001, predviden datum odločitve
30. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
50 točk, kakovost 20 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 3/2001
Ob-47565
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28,1000 Ljubljana, tel:
01/30-03-944, faks 01/30-03-937.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: pohištvena oprema splošnih ordinacij.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
samo za celotno naročilo.
4. Kraj dobave: ZD Ljubljana – enota
Center, Metelkova 9, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da, skladno z razpisno dokumentacijo.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: izdelava in
dobava opreme do 1. 8. 2001, začetek
montaže na objektu 1. 8. 2001, zaključek
montaže 10. 8. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28 1000 Ljubljana, Jožica Pergarec, inž. gr., tel.
01/30-03-944.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV
vključen) na bančni račun številka:
50100-603-48587, sklicna številka model
02 94-280-86.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 6. 2001 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana, vložišče (soba 11), Kotnikova 28,1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako:” Ne odpiraj
– ponudba” za JR-3/2001 ZD Center oprema splošnih ordinacij.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. 6. 2001 ob 12. uri, Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, velika sejna soba v kleti.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v treh
enakih obrokih: prvi po podpisu pogodbe,
drugi ob začetku montaže, tretji 30 dni po
zaključku.
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: razvidno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 8. 2001 in 20. 6.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, garancijski rok 10%, reference 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 4. 2001.
Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 363-5/01
Ob-47576
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,
8330 Metlika, tel. 07/306-31-00, faks
07/363-74-02.
3. (a) Vrsta in količina blaga: šolska
oprema za prizidek k Osnovni šoli Metlika po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba mora zajemati razpisano blago v celoti.
4. Kraj dobave: OŠ Metlika, Šolska ul.
7, 8330 Metlika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek 1. 7.
2001, konec 15. 8. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, Danica
Puljak 07/306-31-00.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 29. 5. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
52110-630-40409, pri Agenciji Črnomelj,
sklic na št. 01-714199/15.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 5. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Metlika, Mestni trg 24.
Ponudba mora biti označena z: “Ne odpiraj – Ponudba za šolsko opremo v prizidku Osnovne šole Metlika“.
9. Datum, kraj odpiranja ponudb:
30. 5. 2001 ob 13. uri, v pisarni Občine
Metlika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki so v ponudbi dolžni priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
od ocenjene razpisne vrednosti s trajanjem
garancije 40 dni po sprejetju sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 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): ponudniki morajo nastopati samostojno.
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: 30. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena do 75 točk,
– plačilni pogoji do 15 točk,
– reference do 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2001
Občina Metlika
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Št. 363-4/01
Ob-47659
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,
8330 Metlika, tel. 07/306-31-00, faks
07/363-74-02.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
za kuhinjo v Osnovni šoli Metlika po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba mora zajemati razpisano blago v celoti.
4. Kraj dobave: OŠ Metlika, Šolska ul.
7, 8330 Metlika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek 1. 7.
2001, konec 15. 8. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, Danica
Puljak 07/306-31-00.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 29. 5. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
52110-630-40409, pri Agenciji Črnomelj,
sklic na št. 01-714199/14.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 5. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Metlika, Mestni trg 24.
Ponudba mora biti označena z: “Ne odpiraj – Ponudba za opremo kuhinje v Osnovni šoli Metlika“.
9. Datum, kraj odpiranja ponudb: 30. 5.
2001 ob 12. uri, v pisarni Občine Metlika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki so v ponudbi dolžni priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
od ocenjene razpisne vrednosti s trajanjem
garancije 40 dni po sprejetju sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 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): ponudniki morajo nastopati samostojno.
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: 30. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena do 75 točk,
– plačilni pogoji do 15 točk,
– reference do 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2001.
Občina Metlika
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Ob-47588
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: dentalna
pohištvena in strojna oprema.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: fco lokacija naročnika –
zmontirano in preizkušeno.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: v mesecu
avgustu 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev
9, Investicijsko vzdrževalna služba – Irena
Jevšovar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 30. 4. 2001
dalje, med 10. 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”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 5. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ulica talcev 9/III, pravna
služba.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 5. 2001 ob 10. uri, Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev
9/III – sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
300.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po dobavi oziroma v izjavi naveden 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): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ima tehnične zmožnosti in razpoložljivo opremo, ki zagotavlja izvedbo pogodbenih obveznosti, prav tako tudi izpolnjuje
druge pogoje za opravljanje dejavnosti, za
katero ima izdano ustrezno dovoljenje,
– da ima redno zaposlene in strokovno
usposobljene delavce, ki bodo sposobnosti
izvesti pogodbo,
– da zagotavlja dobavo za najmanj 100%
razpisane vrste blaga,
– da zagotavlja dobavo fco lokacija naročnika – kvantitativni, kvalitetni in funkcionalni prevzem,
– da zagotavlja priučitev naročnikovega
osebja za delo na strojni opremi,

– da zagotavlja 60-dnevni oziroma v izjavi navedeni rok plačila,
– da zagotavlja rok dobave v drugi polovici meseca avgusta,
– da ima strokovna priporočila (reference),
– da ima izjavo o kvaliteti in tehničnih
prednostih blaga,
– da ima izjavo o plačilnih pogojih,
– da predloži izjavo banke o pridobitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% vrednosti
posla,
– da ima posebno prilogo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe:
31. 7. 2001, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 25. 5. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena –
75%, tehnične prednosti – 15%, rok plačila
– 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 4. 2001.
Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor
Št. JN 18/01
Ob-47617
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/431-52-55,
faks 01/432-40-74, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
80 kosov števcev električne energije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba mora obsegati vso razpisano opremo, delnih ponudb ne bomo upoštevali.
4. Kraj dobave: dostava števcev električne energije je centralno skladišče Javnega podjetja Elektro Ljubljana, d.d., Glavarjeva 14, 1000 Ljubljana – razloženo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik ponudi eno varianto opreme, ki
ustreza tehničnim razpisnim pogojem.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od ponudnika se zahteva rok dobave do 30 dni od
dneva naročila.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri
kontaktni osebi Nataši Škerjanec, tel.
01/431-52-55, v sobi št. 16, na naslovu
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 29. 5. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 5.000 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.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 29. 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 18/01 –
Ponudba za dobavo električnih števcev –
Ne odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 29. 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.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je 30
dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, ki ni starejši od 90 dni,
2. veljavna odločbo-dovoljenje upravnega organa za upravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa, in ni starejše od 90 dni,
3. dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
4. dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih petih
letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila, ne starejše od 30 dni,
5. dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,
6. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% vrednosti ponudbe,
7. izjava banke, o predložitvi posebne
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v RD),
8. BON 1, BON 2, oziroma BON 3, pri
čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni
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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. izjava ponudnika o obveznostih po
Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode
in o ugotavljanju skladnosti, o sposobnosti
dajanja tehničnih informacij, zagotovitvi garancij in servisiranju,
12. dokazilo o strokovni usposobljenosti kadrov za posredovanje tehničnih informacij,
13. dokazilo o sposobnosti servisiranja
za čas predvidene življenske dobe opreme,
14. dokazilo o organizirani servisini službi električnih števcev v Sloveniji,
15. potrjen vzorec pogodbe.
Starost dokumentov se šteje od dneva
odpiranja ponudb. Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti, ki bodo predloženi v
originalu ali notarsko overjene fotokopije ter
ustrezno žigosani in podpisani. Če se je
ponudnik že javil na javni razpis naročnika
JP Elektro Ljubljana, d.d., št. JN 04/01
“Dobava MTK sprejemnikov”, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 19 z dne 16. 3. 2001,
Ob-45071, velja naslednje:
– v ponudbi za javno naročilo JN 18/01
lahko ponudnik predloži fotokopijo dokumentov, katerih originali ali notarsko overjene fotokopije se nahajajo v ponudbi za
oddajo javnega naročila JN 04/01. V tem
primeru mora ponudnik še posebej paziti
na časovno omejenost veljave teh dokumentov,
– dokumenti, ki se nanašajo konkretno
na javno naročilo JN 18/01, npr. bančni
garanciji, izjave ponudnikov, potrjen vzorec
pogodbe, ipd. morajo biti v ponudbi predloženi v originalu.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb: predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 45 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (82%
delež),
– plačilni pogoji (5% delež),
– reference proizvajalca razpisane opreme, ki se že uporablja v distributivnem omrežju Slovenije (10% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000
(3% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 21. 5. 2001.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 23. 4. 2001.
Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 015/01
Ob-47622
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: izdelki črne in barvne metalurgije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: s podpisom
pogodbe, eno leto.
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, razpisna dokumentacija: Oddelek za ekonomiko in javna naročila,
I. nadstropje, soba 29, kontaktna oseba je
Jasmin Rebselj, tel. +386 1 58 75 247,
faks +386 1 58 75 217, dodatne informacije Andreja Ritlop, tel. +386 1 58 75
250, 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 4.760 SIT (z DDV), znesek je potrebno nakazati na ŽR št. 50103-601-16504
s pripisom “JR – Dobava izdelkov črne in
barvne metalurgije”. 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 4. 6. 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. nadstropje, soba 29.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 5. 6. 2001 ob
11. uri v sejni sobi naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ocenjene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik nudi 30 dnevni najkrajši plačilni rok po
izstavitvi računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): opredeljeno 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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 20. 7. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu je 20. 6. 2001.
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15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 93 točk, rok plačila do 7 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 4. 2001.
Termoelektrarna
Toplarna Ljubljana, d.o.o.
Ob-47623
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica
15, 1518 Ljubljana, faks 01/23-20-373.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava,
montaža in zagon novih hladilnih central v poslovni stavbi ZPIZ Slovenije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: poslovna stavba ZPIZ
Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne
bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: od 1. 10.
2001 do 15. 11. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana,
vložišče; kontaktna oseba je Kralj Franc.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do 31. 5. 2001, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure, po predložitvi dokazila o plačilu
stroškov za razpisno dokumentacijo in naslednjih podatkov: ime firme, naslov in davčno številko.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT, z virmanom ali
s položnico na žiro račun ZPIZ Slovenije,
številka: 50100-603-404903.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 31. 5. 2001 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 6. 2001 ob 12. uri, na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, v mali sejni
sobi v VIII. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo naročniku predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
dobave blaga po izstavljeni situaciji in v 30
dneh po končni situaciji ter podpisanem primopredajnem zapisniku.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. čen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora predložiti naslednja dokazila:
1. da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila – ponudnik predloži izpisek iz sodnega registra
oziroma potrdilo, da ni prenehal opravljati
dejavnost, ki ga izda pristojni davčni urad;
2. da zoper ponudnika ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije – ponudniki, ki so
vpisani v sodni register predložijo potrdilo
sodišča; ponudniki s.p. pa predložijo potrdilo davčnega urada, da niso prenehali
opravljati dejavnosti;
3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodba ali upravna odločna, s katero
je ponudniku prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila –
ponudnik predloži potrdilo ustreznega sodišča oziroma lastno pisno izjavo dano pod
kazensko in materialno odgovornostjo;
4. da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi – ponudnik predloži potrdilo pristojnega davčnega urada in
carinske uprave;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila – ponudnik predloži odločbo upravne enote oziroma drugega pristojnega organa za opravljanje dejavnosti;
6. da je finančno in poslovno sposoben
– ponudnik predloži BON 1 in BON 2 ali
BON 3 poročila, ki jih izdaja APP. Ponudnik, ki pri APP nima odprtega žiro računa
pa podatke iz bilance uspeha in bilance stanja dokaže s potrdilom, ki ga izda poslovna
banka pri kateri ima odprt žiro račun;
7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi – ponudnik predloži seznam
najvažnejših storitev v zadnjih 3 letih in lastno pisno izjavo o razpolaganju s kadri;
8. bančno garancijo za resnost ponudbe;
9. izjavo banke, da bo dobil garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi;
10. izjavo, da predložene fotokopije dokumentov ustrezajo originalom.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 8. 2001; odločitev o sprejemu ponudbe bo sprejeta do 10. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 50 točk,
– garancijski pogoji 15 točk,
– rok izvedbe del 15 točk,
– komercialni popust 5 točk,
– rok zagotavljanja servisa in rezervnih
delov 15 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo morebitne dodatne informacije na podlagi pismenih zahtevkov, ki jih posredujejo po telefaksu
01/23-20-373.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 4. 2001.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Št. 25/B
Ob-47635
1. Naročnik: Pošta Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
(a) Vrsta in količina blaga: 1114 parov
visokih čevljev za pismonoše in 398 parov čevljev za mopediste.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost ponudbe po sklopih.
4. Kraj dobave: po dispoziciji naročnika
v centralno skladišče Ljubljana in Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 15. 9. 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 - čevlji, št. računa
51800-601-180.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 6. 2001.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 6. 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 so čevlji narejeni po
vzorcu, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije.
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
31. 7. 2001, predviden datum odločitve
30. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
50 točk, kakovost 20 točk.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 4. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Ob-47641
1. Naročnik: Onkološki inštitut Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000
Ljubljana, tel. 01/431-72-76, faks
01/432-10-76.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava pisarniškega materiala.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Onkološki inštitut, Zaloška 5, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni dopustna.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: delne dobave v obdobju enega leta.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Onkološki inštitut, Nabavna služba (Marinka Zadel), Zaloška 5, Ljubljana, tel. 01/431-72-76, faks
01/432-10-76.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: naslednji delovni
dan od objave tega razpisa do dneva odpiranja ponudb, vsak delavnik od 9. do 14.
ure. Vsi zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo osebno z dokazilom o vplačilu stroškov ali lahko zahtevajo (s predložitvijo dokazila o vplačilu stroškov), da se jim dokumentacijo pošlje po
pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, nakazilo na žiro
račun: Onkološki inštitut Ljubljana,
50103-603-45793, z navedbo “plačilo razpisne dokumentacije za pisarniški material).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 4. 6. 2001 z
jutranjo pošto ali osebno do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Onkološki inštitut; Nabavna služba, Zaloška 5, Ljubljana.
Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 6. 2001, ob 10. uri, Onkološki inštitut,
Velika sejna soba, stavba C, Zaloška 2,
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 5% pogodbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ponudnik mora nuditi najmanj 45-dnevni plačilni rok.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v skladu z 47. členom Zakona o javnih naročilih
in 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: določeno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: v skladu s 55. členom
Zakona o javnih naročilih.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 90%; popust za predčasno plačilo (v 15 dneh od izdaje računa) 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 4. 2001.
Onkološki inštitut Ljubljana
Ob-47642
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje Hrastnik
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
za pnevmatski zasip opuščenih jamskih
prostorov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklopi niso predvideni.
4. Kraj dobave: Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 3 mesece
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 rvolucije 12, 1420
Trbovlje, Oddelek za investicije (Marjana Žagar, Majda Turnšek).
Vse dodatne informacije je možno dobiti
pri Pavčnik Barbari na tel. 03/56-26-144.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 1. 6. 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: do 4. 6. 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: 4. 6. 2001 ob 10. uri, na RTH,
d.o.o., Trbovlje – na Oddelku za investicije.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
opredeljeno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 4. 8. 2001, odločitev bo sprejeta
najkasneje do 4. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena do 45 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– plačilni pogoji do 15 točk,
– življenska doba naprave za zasip in cevovodov do 10 točk,
– zagotavljanje rednega servisiranja in
oskrba z rezervnimi deli do 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 4. 2001.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje
Št. 65/1149/2001
Ob-47643
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks št. 01/474-24-32,
tel št. 01/474-24-33.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža zaščitne opreme za voznika,
potnike ter zaščita delovne opreme v
vozilu.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: servisna delavnica ponudnika, kjer se bo vgrajevala oprema v
vozila naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: julij 2001 do
september 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu Prenosa
električne energije, 2. nadstropje, Andreja
Mihevc, dodatne informacije Miran Zver.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (cena 5.000 SIT
+ DDV 950 SIT), virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 31. 5. 2001
do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro-Slovenija d.o.o., Haj-
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drihova 2,1000 Ljubljana, soba 3C5, prevzemnik Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana 31. 5. 2001 ob 10. uri, v
dvorani D, IV. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija, ki se glasi na 5% ponudbene
vrednosti.
11. 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.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati še sledeče pogoje:
1. Vsa oprema kakor tudi montaža oziroma pritrjevanje mora imeti dokazilo o preiskusu na trčenje (crash test) in dokazila o
varnosti EN 292;
2. Garancijski rok za opremo in izvedena dela je minimalno 1 leto od zapisniško
potrjenega zaključka del;
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. Podati izpolnjen obrazec “ponudba“.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. 7. 2001; 10. 6.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena prevrednotena na plačilni
rok (100%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: sestanek s potencialnimi ponudniki
je 21. 5. 2001 ob 10. uri v sobi št. 34/IV,
Hajdrihova 2, Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 4. 2001.
Elektro-Slovenija d.o.o.

nja Gora, Zagradec, Ambrus, Muljava in
Krka.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni sprejemljiva.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po podpisu pogodbe, za dobo 12 mesecev z možnostjo podaljšanja.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana,
tel.
01/24-16-200,
faks
01/24-16-213, kontaktna oseba je Rovšek
Miro 01/24-16-215.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: (številka bančnega
računa, kamor je potrebno nakazati znesek): 8. 000 SIT (DDV je vključen), na ŽR
ZTI št. 50101-603-50267, sklic na št.
50015-238.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 6. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. 6. 2001 ob 12.30 v Zavodu za
tehnično izobraževanje, Langusova 21,
Ljubljana
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
100 dni, 11. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najugodnejši ponudnik.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 4. 2001.
Osnovna šola Stična

Št. 238
Ob-47648
1. Naročnik: Osnovna šola Stična.
2. Naslov naročnika: Cesta ll. Grupa
odredov 38, 1295 Ivančna Gorica.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 120.000
litrov ekstra lahkega kurilnega olja.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena.
4. Kraj dobave: dobava je sukcesivna
na naslednje lokacije: Ivančna Gorica, Viš-

Št. 237
Ob-47649
1. Naročnik: Osnovna šola Stična.
2. Naslov naročnika: Cesta ll. Grupa
odredov 38, 1295 Ivančna Gorica.
3. (a) Vrsta in količina blaga: meso perutnina-mesnine in salame - ribji izdelki - mleko in mlečni izdelki – kruh in
pekovski izdelki – slaščičarski izdelki –
zamrznjeni izdelki iz testa – sveže sadje
in zelenjava – konzervirano sadje in zelenjava – zamrznjena zelenjava – sadni
sokovi – moka in testenine – splošno

prehrambeno blago. Skupna okvirna vrednost je 60 mio SIT
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko konkurira za eno, več ali za
vse skupine živil, vendar mora ponuditi vse
artikle v posamezni skupini.
4. Kraj dobave: dobava je sukcesivna
na naslednje lokacije: Ivančna Gorica, Višnja Gora, Zagradec in Ambrus.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni sprejemljiva.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po podpisu pogodbe,, za dobo 12 mesecev z možnostjo podaljšanja.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za
tehnično izobraževanje, Langusova 21,
Ljubljana, tel. 01/24-16-200, faks
01/24-16-213, kontaktna oseba je Rovšek Miro 01/24-16-215.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: (številka bančnega
računa, kamor je potrebno nakazati znesek): 11.000 SIT (DDV je vključen), na ŽR
ZTI št. 50101-603-50267, sklic na št.
50015-237.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 6. 2001 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. 6. 2001 ob 13. uri, v Zavodu za
tehnično izobraževanje, Langusova 21,
Ljubljana
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
100 dni, 11. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najugodnejši ponudnik.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 4. 2001.
Osnovna šola Stična
Št. 0512/3-308/38-01
Ob-47653
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
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2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel.01/432-51-25, telefaks št.
01/472-57-91.
3. (a) Vrsta in količina blaga: hrana za
pse.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo vsebuje osemnajst sklopov,
in sicer:
– sklop 1 - briketi za pse I
– sklop 2 - briketi za pse II
– sklop 3 - briketi za pse III
– sklop 4 – konzerve za pse,
– sklop 5 - testenine za pse,
– sklop 6 - riž za pse,
– sklop 7 - perutninsko meso za pse,
– sklop 8 - drugo meso za pse,
– sklop 9 - goveji vampi za pse,
– sklop 10 - goltanci, meso za pse,
– sklop 11 - kosti, hrustanci za pse,
– sklop 12 - klobase za pse,
– sklop 13 - olje za pse,
– sklop 14 - ribe za pse,
– sklop 15 - korenje za pse,
– sklop 16 - peteršilj za pse,
– sklop 17 - dietna hrana za pse,
– sklop 18 - preventivna prehrana za
pse.
Orientacijska količina po posameznih artiklih je razvidna iz razpisne dokumentacije.
Naročnik si pridržuje pravico do spremembe količin za posamezen artikel, glede na
spremembe potreb in razpoložljiva finančna
sredstva.
Ponudniki lahko ponudijo vse artikle v
celoti (sklopi od 1 do 18), ali po posameznih sklopih v celoti.
4. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, Oddelek za šolanje službenih
psov, Zlatek 6, Podutik, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne ponudbe, le-te pa morajo zadostiti zahtevam iz
razpisne dokumentacije.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave je 1. 8. 2001, predvideni datum zaključka dobave pa 1. 8.
2002.
Dobava artiklov bo sukcesivna, na osnovi sprotnih naročil naročnika.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade, dodatne informacije: Suzana Zevnik, tel.
01/519-8812.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter
njen dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14.
ure, razen dnevov, ko državni organi ne
delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
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– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve),
sklicna
številka:
28
17116-2401002-30803801.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti do 22. 5. 2001, najkasneje
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
22. 5. 2001, ob 10. uri, na naslovu: Visoka
policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8a,
Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede
na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 9. 10. 2001.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 11. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
Ekonomsko najugodnejša je ponudba,
ki ustreza merilom: cena, dobavni rok in
finančno stanje ponudnika.
Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudba prejme za ceno je 90 točk, za
dobavni rok je 6 točk in za finančno stanje
ponudnika je 4 točke.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo z izbranim ponudnikom
sklenil pogodbo za obdobje 12 mesecev z

možnostjo podaljšanja za enako obdobje in
sicer na osnovi sprejetega proračuna ter za
to predvidenih proračunskih sredstev.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 4. 2001.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 05112/3-308/37-01
Ob-47654
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-52, telefaks
01/472-57-91.
3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega naročila zajema dobavo blaga
in izvedbo šolanja, in sicer: dobava 3
naprav oziroma sistemov za merjenje hitrosti v prometu, ki delujejo na dopplerskem principu z dodatno opremo in priborom, ter izvedba servisno-tehničnega
in uporabniškega šolanja.
Predmet javnega naročila je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se ne bo oddalo po sklopih, ponudniki morajo ponuditi blago v celoti.
4. Kraj dobave: Ljubljana, Vodovodna 93a.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne ponudbe, pri čemer morajo le-te zadostiti tehnični specifikaciji iz razpisne dokumentacije.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka je 25. 6. 2001, predvideni
datum zaključka pa 25. 11. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade. Dodatne informacije: Robert Sušanj, tel.
01/472-42-72, 472-42-42.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan med 12. in 14. uro,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek):
znesek: 4.000 SIT, način plačila: virmansko, številka računa: 50100-637-55284
(Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28 17116-2401002-30804301.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 31. 5. 2001,
najkasneje do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – Vložišče, 1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 31. 5.
2001, ob 11. uri, na naslovu: Visoka policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo kot finančno zavarovanje za
resnost ponudbe predložiti bančno garancijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
13. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 20. 6. 2001.
14. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustreza merilom: cena, dobavni rok in finančno
stanje ponudnika.
Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudba prejme za ceno je 88 točk, za
dobavni rok 6 točk, ter za finančno stanje
ponudnika 6 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:/
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 4. 2001.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-47662
1. Naročnik: Osnovna šola Duplek.
2. Naslov naročnika: Korenska c. 31,
2241 Sp. Duplek, tel. 02/684-00-33, faks
02/684-01-84.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po tretjem odstavku 19. člena
ZJN-1.
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(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na naslednje skupine oziroma sklope:
1. sveže sadje in zelenjava,
2. ribe, ribji izdelki,
3. zmrznjeni izdelki, zelenjava,
4. kruh, pekovski izdelki,
5. slaščičarski izdelki, keksi,
6. mleko in mlečni izdelki,
7. meso in mesni izdelki,
8. žita, mlevski izdelki in testenine,
9. olja,
10. jajca,
11. sokovi, sirupi,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Spodnji in Zgornji Duplek.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko konkurirajo na eno skupino
oziroma sklop, na več skupin (sklopov) ali
na vse skupaj. Sposobnost in usposobljenost bo ponudnikom priznana po skupinah
oziroma sklopih.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: od 1. 7.
2001 do 30. 6. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo
Osnovne šole Duplek, Korenska c. 31,
2241 Sp. Duplek, tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave pa
do 20. 5. 2001, vsak dan od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.:
51800-603-30372,
sklicna
številka
2001-05.
8. (a) Datum, do kdaj se sprejemajo
prijave: 22. 5. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: OŠ Duplek, Korenska c. 31,
2241 Sp. Duplek
9. Datum odpiranja in kraj: 25. 5.
2001, Spodnji Duplek.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahteve: menica.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe o skupnem nastopu.
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 ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega ŽR,
– da ponudnik zagotavlja zahtevane letne količine blaga
– da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni
rok,
– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
fco skladišče naročnika razloženo,
– da ima ponudnik ustrezne izkušnje z
oskrbo javnih zavodov oziroma drugih proračunskih porabnikov,
– da ponudnik zagotavlja kontrolo kakovosti blaga.

14. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb do 22. 5. 2001;
odločitev o ponudbah do 30.6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Osnovna šola Duplek, Korenska c.
31, 2241 Sp. Duplek, tel. 02/684-01-83.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo predhodnega razpisa.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2001.
OŠ Duplek, Spodnji Duplek
Št. 12-OD/2001
Ob-47666
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d.
2. Naslov naročnika: Cigaletova 15,
1000 Ljubljana, faks 01/433-04-43.
(a) Vrsta in količina blaga: dobava telekomunikacijskega materiala:
A) toploskrčne spojke,
B) spojke s trajnoelastično maso,
C) inštalacijski kabli,
D) žica P/F, TR in TI.
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:
ponudnik lahko posreduje ponudbo:- za celotno naročilo (A., B., C. in D.) ali - za posamezne sklope (A. ali B. ali C. ali D.).
4. Kraj dobave: skladišča naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobave bodo potekale na osnovi odpoklica iz pogodbe in bodo sukcesivne. Izbrani dobavitelj
mora za prvo dobavo zagotoviti blago v višini 10% pogodbenih količin v roku 45 dni po
podpisu pogodbe. Za ostale dobave pa v
roku 5 delovnih dni od prejema zahteve/odpoklica.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudnik
lahko:
1. dvigne razpisno dokumentacijo osebno v Službi za javno naročanje (drugo
nadstropje poslovne zgradbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 10, Ljubljana, soba 218);
2. na faks 01/433-04-43 zaprosi za posredovanje razpisne dokumentacije po pošti. Naročnik posreduje razpisno dokumentacijo pod pogojem, da ponudnik predloži
kopijo virmana na znesek 5.000 SIT, kar
predstavlja stroške razpisne dokumentacije, plačane na žiro račun naročnika št.
50100-601-35407 in posreduje davčno in
matično številko ponudnika ter telefonsko
in telefaksno številko kontaktne osebe ponudnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovni dan med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški razpisne dokumentacije znašajo 5.000 SIT, številka žiro računa naročnika je: 50100-601-35407.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: naročnik mora ponudbe prejeti najkasneje do 30. 5. 2001
do vključno 12. ure .
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana (po pošti) ali osebno v
Službo za javno naročanje, 2. nadstropje
poslovne stavbe Cigaletova 10, soba 218.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 31. 5.
2001 ob 12. uri v prostorih naročnika v
sobi 601 v 6. nadstropju poslovne zgradbe
Telekom Slovenije, d.d. na Cigaletovi 15,
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: naročnik kot garancijo za resnost ponudbe
zahteva bančno garancijo v višini:
za sklop A) 280.000 SIT;
za sklop B) 100.000 SIT;
za sklop C) 390.000 SIT;
za sklop D) 150.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo pogodbeno vrednost plačal na podlagi izstavljenih računov v roku 90 dni od
datuma dobave in izstavitve 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: v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 28. 9. 2001, ponudniki pa bodo odločitev o sprejemu ponudbe prejeli najkasneje
30. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnejše ponudbe je: cena:
do 100 točk.
Ponudba z najnižjo ceno bo ocenjena s
100 točkami. Ostale ponudbe bodo ocenjene s po eno točko manj za vsak odstotek
višje cene nad najnižjo. (1% višja cena, ena
točka manj).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 4. 2001.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
Št. 110-1/01
Ob-47692
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) Vrsta in količina blaga: AC Kozina - Klanec od km 6,7 do km 7,5; nabava kombiniranega vozila za potrebe čelne cestninske postaje Kozina.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja v celoti.
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4. Kraj dobave: AC baza Postojna.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je 1 mesec po podpisu pogodbe.
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 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad. - Družba za državne
ceste d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, 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 30. 4. 2001 do
30. 5. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške 6.000 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 30. 5. 2001 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 30. 5.
2001 ob 9. uri na naslovu Ljubljana, Družba
za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, sejna
soba 312/III.
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 83.000 SIT in veljavnostjo 121 dni od
datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 91
dni oziroma do 29. 8. 2001. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 9. 7. 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: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
20. 4. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
Št. 110-1/01
Ob-47690
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) Vrsta in količina blaga: HC Razdrto - Vipava, razcep Razdrto - km 1,3;
nabava kombiniranih vozil za potrebe
CP Nanos.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja v celoti.
4. Kraj dobave: AC baza Postojna.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je 1 mesec po podpisu pogodbe.
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 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad. - Družba za državne
ceste d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, 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 30. 4. 2001 do
30. 5. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 6.000 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 30. 5. 2001 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 30. 5.
2001 ob 10. uri na naslovu Ljubljana, Družba za državne ceste, Tržaška 19a, sejna
soba 312/III.
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 247.000 SIT in veljavnostjo 121 dni
od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v pogodbi
kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
91 dni oziroma do 29. 8. 2001. Datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 9. 7.
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: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
20. 4. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
Ob-47713
1. Naročnik: Občina Zagorje ob Savi.
2. Naslov naročnika: C. 9. avgusta 5,
1410 Zagorje ob Savi, faks 03/56-64-011,
tel. 03/56-55-700.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
knjižnice, računalniške učilnice, kabinetov za učitelje, kabineta gospodinjstva
in tehnike, garderob in pomožnih prostorov v podružnični osnovni šoli Kisovec pri Zagorju.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik mora ponuditi vso opremo iz popisa del v nasprotnem primeru se njegova
ponudba izloči kot nepopolna.
4. Kraj dobave: Podružnična osnovna
šola Kisovec pri Zagorju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pričetek dobave avgust 2001, konec dobave in montaže avgust 2001.
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 tel. 03/56-64-083 ali 041/650-806,
Ludvik Fain, univ. dipl. inž. arh.
Razpisna dokumentacija se zahteva osebno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.
Način plačila: na račun IN-TACT, d.o.o.
št. 26338-0017831728 pri banki Zasavje
Trbovlje.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je
potrebno predložiti do 28. 5. 2001 do
12. ure.
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(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: odpiranje bo v sejni sobi Občine Zagojre ob Savi 29. 5. 2001 od 10. ure.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica z menično izjavo v višini 10% ponujenega zneska.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pod
pogoji, 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): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti
veljavna do 29. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 80 točk,
– rok plačila do 10 točk,
– rok dobave do 10 točk.
Podrobna razdelitev ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2001.
IN-TACT, d.o.o., podjetje za inženiring,
ekonomsko in podjetniško svetovanje
Št. 1
Ob-47715
1. Naročnik: Osnovna šola Cvetka Golarja.
2. Naslov naročnika: Frankovo naselje
51,
4220
Škofja
Loka,
telefon
04/513-44-55, faks: 04/513-44-49.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeni artikli za potrebe šolske prehrane.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dobavitelji lahko ponudijo vse artikle ali samo posamezno skupino, in 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 Cvetka
Golarja, Frankovo naselje 51, 4220 Škofja
Loka in podružnična šola Reteče, Reteče
43, 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 dokumenta-

cijo in dodatne informacije: tajništvo
Osnovne šole Cvetka Golarja, Frankovo naselje 51, 4220 Škofja Loka, kontaktna oseba pomočnik ravnatelja Franc Benedik, telefon 04/513-44-55.
(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. 51510-603-30645.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 25. 5. 2001
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Cvetka Golarja,
Frankovo naselje 51, 4220 Škofja Loka.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 5. 2001 ob 8. uri na Osnovni šoli
Cvetka Golarja, Frankovo naselje 51, 4220
Škofja Loka.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če je
vrednost ponudbe za posamezno skupino
artiklov ali v kumulativi višja od 25 milijonov
SIT, je potrebno predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od ponudbene vrednosti. Bančna garancija mora biti v tem primeru veljavna do 1. 7.
2001.
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
20. 6. 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: 23. 4. 2001.
Osnovna šola Cvetka Golarja
Škofja Loka
Ob-47721
1. Naročnik: Osnovna šola Bovec.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola
Bovec, Trg golobarskih žrtev 17, 5230
Bovec,
tel.
05/389-61-36,
faks
05/389-61-35.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil, v skupni orientacijski vrednosti 16,415.550 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: zamrznjena 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 oziroma živila.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Bovec,
Trg golobarskih žrtev 17, 5230 Bovec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. julija
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 Bovec, Trg golobarskih žrtev 17, 5230 Bovec, tel.
05/389-61-36, faks 05/389-61-35, tajništvo šole, Ingrid Vujačič. 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 dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 9. in 12.
uro, do vključno 29. 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.
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 29. maja 2001 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Bovec, Trg golobarskih žrtev 17, 5230 Bovec, v tajništvo
šole.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. maja 2001
ob 13. uri, na naslovu Osnovna šola Bovec,
Trg golobarskih žrtev 17, 5230 Bovec.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finančna zavarovanja za resnost ponudbe niso
zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo 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 15. julija 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 11. junija
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: 23. april 2001.
Osnovna šola Bovec
Št. 1
Ob-47722
1. Naročnik: Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled.
2. Naslov naročnika: Seliška 3, 4260
Bled, telefon 04/574-39-35, faks:
04/574-14-20.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambni artikli za potrebe šolske prehrane.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dobavitelji lahko ponudijo vse artikle ali samo posamezno skupino, in 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, konzervirano
sadje,
– ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola prof. dr.
Josipa Plemlja Bled, Seliška 3, 4260 Bled
in podružnična šola Bohinjska Bela.
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 prof. dr. Josipa Plemlja
Bled, Seliška 3, 4260 Bled, kontaktna oseba je ravnatelj Ludvik Hajdinjak, 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 ponudniki zahte-

vajo 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. 51540-603-31385.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 4. 6. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola prof. dr. Josipa
Plemlja Bled, Seliška 3, 4260 Bled.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 6. 2001 ob 8. uri na Osnovni šoli
prof. dr. Josipa Plemlja Bled, Seliška 3,
4260 Bled.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če je
vrednost ponudbe za posamezno skupino
artiklov ali v kumulativi višja od 25 milijonov
SIT, je potrebno predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od ponudbene vrednosti. Bančna garancija mora
biti v tem primeru veljavna do 1. 7. 2001.
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
20. 6. 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: 20. 4. 2001.
Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja
Bled
Ob-47741
1. Naročnik: Osnovna šola heroja Janeza Hribarja, Osnovna šola Toneta Šraja-Aljoše in Osnovna šola “Jožeta Krajca“ Rakek.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola heroja Janeza Hribarja, Cesta Notranjskega
odreda 32, 1386 Stari trg pri Ložu, Osnovna šola Toneta Šraja-Aljoše, Nova vas 4,
1385 Nova vas in Osnovna šola “Jožeta
Krajca“ Rakek, Partizanska cesta 28, 1381
Rakek.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 185.000
litrov 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 heroja Janeza Hribarja, Cesta Notranjskega odreda
32, 1386 Stari trg pri Ložu, Osnovna šola
Toneta Šraja-Aljoše, Nova vas 4, 1385 Nova vas in Osnovna šola “Jožeta Krajca“ Rakek, Partizanska cesta 28, 1381 Rakek.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. julija 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: Altus consulting d.o.o. Ljubljana,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, telefon
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, Alenka Grabeljšek. 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 28. maja 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT (DDV je vštet v
ceno). Potrdilo o vplačilu na žiro račun
50100-601-287741,
sklic
na
št.
0101-2001, 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 28. maja 2001, do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Altus consulting d.o.o. Ljubljana, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 29. maja
2001, ob 13. uri, na naslovu Osnovna šola
heroja Janeza Hribarja, Cesta Notranjskega
odreda 32, 1386 Stari trg pri Ložu.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finančna 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): vsaka od naročnic bo z izbranimi ponudniki
sklenila 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. avgusta 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 5. junij 2001.
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15. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. april 2001.
Osnovna šola heroja Janeza Hribarja,
Osnovna šola Toneta Šraja-Aljoše in
Osnovna šola “Jožeta Krajca“ Rakek
Ob-47781
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije.
2. Naslov naročnika: Večna pot 2,
1001 Ljubljana, faks 01/423-53-61, tel.
01/423-54-32.
3. (a) Vrsta in količina blaga: feromonske vabe za malega smrekovega lubadarja – Pityogenes chalcographus L.,
12.000 kosov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: območne enote Zavoda
za gozdove Slovenije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 20. 6.
2001 do 31. 3. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, Mateja Garafolj.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije,
– dokazilo o vplačilu 7.000 SIT (kopija
virmanskega naloga).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT (DDV je upoštevan), plačilo z virmanom na žiro račun št.
50106-603-54908, sklic 101-917.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 5. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za gozdove Slovenije –
tajništvo, Večna pot 2, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 5. 2001 ob 14.15, Zavod za
gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana,
sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti, z veljavnostjo, razvidno iz razpisne dokumentacije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 45 dni od dneva
potrditve računa, ki je izstavljen po
dobavi.
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: finančno in poslovno sposobnost ponudnik izkaže z BON-1 in BON-2
ali BON-3, (BON-1 mora biti za preteklo
leto, BON-2 in BON-3 na dan odpiranja ponudb ne smeta biti starejša od 30 dni. Namesto BON-1 in BON-2 se lahko predloži
samo izpolnjen obrazec BON-3). Minimalni
skupni prihodek ponudnika v preteklem letu
mora biti vsaj v višini ponudbene vrednosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od dneva odpiranja ponudb. Predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 11. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(35 točk), kakovost (50 točk), odzivni čas
(15 točk).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: najmanj 5 dni pred rokom za oddajo
ponudb lahko ponudniki pisno zahtevajo pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo in
pripravo ponudbe. Vprašanja se naslovijo
na Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana oziroma faks 01/423-53-61.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2001.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-47783
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije.
2. Naslov naročnika: Večna pot 2,
1001 Ljubljana, faks 01/423-53-61, tel.
01/423-54-32.
3. (a) Vrsta in količina blaga: feromonske vabe za velikega smrekovega lubadarja – Ips typographus L., 12.000 kosov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: območne enote Zavoda
za gozdove Slovenije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 20. 6.
2001 do 31. 3. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, Mateja Garafolj.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije,
– dokazilo o vplačilu 7.000 SIT (kopija
virmanskega naloga).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT (DDV je upoštevan), plačilo z virmanom na žiro račun št.
50106-603-54908, sklic 101-916.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 5. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za gozdove Slovenije –
tajništvo, Večna pot 2, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 5. 2001 ob 13.30, Zavod za
gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana,
sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti, z veljavnostjo, razvidno iz razpisne dokumentacije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 45 dni od dneva
potrditve računa, ki je izstavljen po dobavi.
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: finančno in poslovno sposobnost ponudnik izkaže z BON-1 in BON-2
ali BON-3, (BON-1 mora biti za preteklo
leto, BON-2 in BON-3 na dan odpiranja ponudb ne smeta biti starejša od 30 dni. Namesto BON-1 in BON-2 se lahko predloži
samo izpolnjen obrazec BON-3). Minimalni
skupni prihodek ponudnika v preteklem letu
mora biti vsaj v višini ponudbene vrednosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od dneva odpiranja ponudb. Predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 11. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(35 točk), kakovost (50 točk), odzivni čas
(15 točk).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: najmanj 5 dni pred rokom za oddajo
ponudb lahko ponudniki pisno zahtevajo pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo in
pripravo ponudbe. Vprašanja se naslovijo
na Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana oziroma faks 01/423-53-61.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2001.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-47785
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije.
2. Naslov naročnika: Večna pot 2,
1001 Ljubljana, faks 01/423-53-61, tel.
01/423-54-32.
3. (a) Vrsta in količina blaga: zaščitni
tulci, grobo mrežasti, reža ca. 1,5 x 2,5
cm, f ca. 30 cm, višina 1,5 m, 30.000
kosov in zaščitni tulci, grobo mrežasti,
reža ca. 1,5 x 2,5 cm, f ca. 30 cm, višina
1,8 m, 6.000 kosov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:
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A) zaščitni tulci, grobo mrežasti, reža ca.
1,5 x 2,5 cm, f ca. 30 cm, višina 1,5 m,
30.000 kosov,
B) zaščitni tulci, grobo mrežasti, reža ca.
1,5 x 2,5 cm, f ca. 30 cm, višina 1,8 m,
6.000 kosov.
Možne so ponudbe po posameznih sklopih ali za vse skupaj.
4. Kraj dobave: krajevne enote Zavoda
za gozdove Slovenije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 20. 6.
2001 do 31. 3. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, Mateja Garafolj.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije,
– dokazilo o vplačilu 7.000 SIT (kopija
virmanskega naloga).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT (DDV je upoštevan), plačilo z virmanom na žiro račun št.
50106-603-54908, sklic 101-914.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 5. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za gozdove Slovenije –
tajništvo, Večna pot 2, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 5. 2001 ob 12. uri, Zavod za
gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana,
sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti, z veljavnostjo, razvidno iz razpisne dokumentacije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 45 dni od dneva
potrditve računa, ki je izstavljen po dobavi.
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: finančno in poslovno sposobnost ponudnik izkaže z BON-1 in BON-2
ali BON-3, (BON-1 mora biti za preteklo
leto, BON-2 in BON-3 na dan odpiranja ponudb ne smeta biti starejša od 30 dni. Namesto BON-1 in BON-2 se lahko predloži
samo izpolnjen obrazec BON-3). Minimalni
skupni prihodek ponudnika v preteklem letu
mora biti vsaj v višini ponudbene vrednosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od dneva odpiranja ponudb. Predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 11. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(60 točk), odzivni čas (10 točk), raztržna
trdnost (30 točk).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: najmanj 5 dni pred rokom za oddajo
ponudb lahko ponudniki pisno zahtevajo pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo in
pripravo ponudbe. Vprašanja se naslovijo
na Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana oziroma faks 01/423-53-61.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2001.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-47788
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije.
2. Naslov naročnika: Večna pot 2,
1001 Ljubljana, faks 01/423-53-61, tel.
01/423-54-32.
3. (a) Vrsta in količina blaga: zaščitni
tulci, polni, f ca. 12–15 cm, višina 1,2
m, 55.000 kosov in zaščitni tulci, polni,
f ca. 12–15 cm, višina 1,8 m, 10.000
kosov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
A) zaščitni tulci, polni, f ca. 12–15 cm,
višina 1,2 m, 55.000 kosov,
B) zaščitni tulci, polni, f ca. 12–15 cm,
višina 1,8 m, 10.000 kosov.
Možne so ponudbe po posameznih sklopih ali za vse skupaj.
4. Kraj dobave: krajevne enote Zavoda
za gozdove Slovenije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 20. 6.
2001 do 31. 3. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, Mateja Garafolj.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije,
– dokazilo o vplačilu 7.000 SIT (kopija
virmanskega naloga).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT (DDV je upoštevan), plačilo z virmanom na žiro račun št.
50106-603-54908, sklic 101-913.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 5. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za gozdove Slovenije –
tajništvo, Večna pot 2, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 5. 2001 ob 11.15, Zavod za
gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana,
sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
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vrednosti, z veljavnostjo, razvidno iz razpisne dokumentacije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 45 dni od dneva
potrditve računa, ki je izstavljen po dobavi.
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: finančno in poslovno sposobnost ponudnik izkaže z BON-1 in BON-2
ali BON-3, (BON-1 mora biti za preteklo
leto, BON-2 in BON-3 na dan odpiranja ponudb ne smeta biti starejša od 30 dni. Namesto BON-1 in BON-2 se lahko predloži
samo izpolnjen obrazec BON-3). Minimalni
skupni prihodek ponudnika v preteklem letu
mora biti vsaj v višini ponudbene vrednosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od dneva odpiranja ponudb. Predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 11. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(60 točk), odzivni čas (10 točk), raztržna
trdnost (30 točk).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: najmanj 5 dni pred rokom za oddajo
ponudb lahko ponudniki pisno zahtevajo pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo in
pripravo ponudbe. Vprašanja se naslovijo
na Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana oziroma faks 01 423-53-61.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2001.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-47789
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije.
2. Naslov naročnika: Večna pot 2, 1001
Ljubljana, faks 01/423-53-61, tel.
01/423-54-32.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sprej za
označevanje drevja (rdeči oziroma oranžni), 15.000 doz po 500 ml.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: območne enote Zavoda
za gozdove Slovenije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 20. 6.
2001 do 31. 3. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, Mateja Garafolj.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije,
– dokazilo o vplačilu 7.000 SIT (kopija
virmanskega naloga).
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT (DDV je upoštevan), plačilo z virmanom na žiro račun št.
50106-603-54908, sklic 101-912.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 5. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za gozdove Slovenije –
tajništvo, Večna pot 2, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 5. 2001 ob 10.30, Zavod za
gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana,
sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti, z veljavnostjo, razvidno iz razpisne dokumentacije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 45 dni od dneva
potrditve računa, ki je izstavljen po dobavi.
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: finančno in poslovno sposobnost ponudnik izkaže z BON-1 in BON-2
ali BON-3, (BON-1 mora biti za preteklo
leto, BON-2 in BON-3 na dan odpiranja ponudb ne smeta biti starejša od 30 dni. Namesto BON-1 in BON-2 se lahko predloži
samo izpolnjen obrazec BON-3). Minimalni
skupni prihodek ponudnika v preteklem letu
mora biti vsaj v višini ponudbene vrednosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od dneva odpiranja ponudb. Predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 11. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(70 točk), odzivni čas na naročilo (10 točk),
odpornost barve na vremenske vplive (20
točk).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: najmanj 5 dni pred rokom za oddajo
ponudb lahko ponudniki pisno zahtevajo pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo in
pripravo ponudbe. Vprašanja se naslovijo
na Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana oziroma faks 01/423-53-61.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2001.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-47792
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije.
2. Naslov naročnika: Večna pot 2,
1001 Ljubljana, faks 01/423-53-61, tel.
01/423-54-32.
3. (a) Vrsta in količina blaga: zaščitni
tulci, fino mrežasti, reža ca. 1 x 1-2 mm,

∅ ca. 12-15 cm, višina 1,2 m, 55.000
kosov in zaščitni tulci, fino mrežasti, reža ca. 1 x 1-2 mm, ∅ ca. 12-15 cm,
višina 1,5 m, 5.000 kosov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
A) zaščitni tulci, fino mrežasti, reža ca.
1 x 1-2 mm, ∅ ca. 12-15 cm, višina 1,2 m,
55.000 kosov,
B) zaščitni tulci, fino mrežasti, reža ca.
1 x 1-2 mm, ∅ ca. 12-15 cm, višina 1,5 m,
5.000 kosov.
Možne so ponudbe po posameznih sklopih ali za vse skupaj.
4. Kraj dobave: krajevne enote Zavoda
za gozdove Slovenije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 20. 6.
2001 do 31. 3. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, Mateja Garafolj.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije,
– dokazilo o vplačilu 7.000 SIT (kopija
virmanskega naloga).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT (DDV je upoštevan), plačilo z virmanom na žiro račun št.
50106-603-54908, sklic 101-915.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 5. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za gozdove Slovenije –
tajništvo, Večna pot 2, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 5. 2001 ob 12.45, Zavod za
gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana,
sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti, z veljavnostjo, razvidno iz razpisne dokumentacije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 45 dni od dneva
potrditve računa, ki je izstavljen po dobavi.
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: finančno in poslovno sposobnost ponudnik izkaže z BON-1 in BON-2
ali BON-3, (BON-1 mora biti za preteklo
leto, BON-2 in BON-3 na dan odpiranja ponudb ne smeta biti starejša od 30 dni. Namesto BON-1 in BON-2 se lahko predloži
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samo izpolnjen obrazec BON-3). Minimalni
skupni prihodek ponudnika v preteklem letu
mora biti vsaj v višini ponudbene vrednosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od dneva odpiranja ponudb. Predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 11. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(60 točk), odzivni čas (10 točk), raztržna
trdnost (30 točk).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: najmanj 5 dni pred rokom za oddajo
ponudb lahko ponudniki pisno zahtevajo pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo in
pripravo ponudbe. Vprašanja se naslovijo
na Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana oziroma faks 01/423-53-61.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2001.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-47801
1. Naročnik: Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov RS.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 58,
Ljubljana, tel. 01/434-11-00, faks
01/436-12-28.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava pisarniškega materiala.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave:
1. Ljubljana, Dunajska 58,
2. Sežana, Partizanska c. 49,
3. Krško, Cesta Krških žrtev 23,
4. Gornja Radgona, Partizanska 23.
Ponudniki lahko oddajo ponudbo za vse
lokacije ali za posamezno lokacijo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po podpisu pogodbe, ki bo sklenjena za obdobje
enega leta.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Ljubljana, Dunajska c. 58, vložišče, Dušica Gimpelj, dodatne informacije o naročilu dobite pri Mojci
Kucler Dolinar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu 5.000 SIT in pooblastilo za
dvig razpisne dokumetancije. Plačilo se izvrši na ŽR SKZG RS, št. 50102-603-44803,
z označbo (sklic) 77-01/01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 6. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov RS, Ljubljana, Dunajska c. 58, vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 6. 2001 ob 12. uri, Sklad kmetij-
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skih zemljišč in gozdov RS, Ljubljana, Dunajska c. 58, sejna soba.
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: 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): 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: navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni od roka za predložitev podnudb, predividen datum odločitve o sprejemu ponudbe je 25. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
dobavni rok, plačilni pogoji, popusti za blago naročeno izven seznama tega naročila.
Merila so podrobno prikazana v razpisni dokumetaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2001.
Sklad KZG RS
Ob-47811
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Izola.
2. Naslov naročnika: Polje 35, 6310
Izola,
tel.
05/660-64-30,
faks
05/660-63-05.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
živil in prehrambenih izdelkov.
(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 en sklop,
več sklopov (poljubno število sklopov) ali
vse sklope skupaj. V okviru posameznega
sklopa mora ponudnik ponuditi vsaj 30%
blaga. Naročilo bo oddano po naslednjih
sklopih:
I. mleko in mlečni izdelki,
II. zelenjava in sadje,
III. špecerija,
IV. zmrznjena živila,
V. meso in mesni izdelki,
VI. ribe in morski sadeži,
VII. kruh in pekovsko pecivo.
4. Kraj dobave: Izola.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave v obdobju enega leta od sklenitve
pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: dokumentacija se lahko zahteva v tajništvu, pri Biserki
Benedetti, v 3. nadstropju na naslovu naročnika, dodatne informacije o razpisu dobijo zainteresirani samo pisno pri – Rudiju

Benku, univ. dipl. ekon., najkasneje pet dni
pred potekom roka za predložitev ponudb.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan,
do dneva oddaje ponudb med 7. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT (DDV vključen),
plačilo
virmansko
na
žiro
račun
51430-603-31364.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 12. 6.
2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Izola, Polje
35, 6310 Izola, uprava – tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 6. 2001 ob 11. uri, v sejni sobi v I.
nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– kvaliteta,
– plačilni pogoji,
– reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2001.
Splošna bolnišnica Izola
Št. 044-06/93-2/18
Ob-47826
1. Naročnik: Republika Slovenija, Državni zbor.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-96-81 (Matjaž Vovk),
faks 01/478-94-03, elektronski naslov matjaz.vovk@dz-rs.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 5 osebnih vozil z bencinskim motorjem prostornine do 1800 ccm; zahtevane lastnosti vozil so navedene v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: sprejemljive so samo ponudbe za vseh
5 vozil.
4. Kraj dobave: Kongresni trg 2, Ljubljana (garaže).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do 45 dni od
sklenitve pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumen-
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tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija, Državni zbor, Oddelek za investicije in vzdrževanje (Matjaž Vovk), Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana; dodatne informacije glede zahtevanih tehničnih lastnosti in odkupa rabljenih vozil daje Andrej Bavčar, tel. 01/478-97-12.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.500 SIT (z DDV)
na ŽR št. 50100-637-55237, sklic
28-12114-714199 s položnico ali virmanom.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 5. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Državni
zbor, Oddelek za investicije in vzdrževanje
(Matjaž Vovk), Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 5. 2001 ob 11. uri, v prostorih
državnega zbora, Šubičeva ulica 4, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.

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
Preklic
Ob-47584
Preklicujemo objavo javnega razpisa za
oddajo javnega naročila po odprtem postopku za gradnjo prizidka z dvigalom in nadzidava šivalnice, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 27 z dne 13. 4. 2001, št. 236,
Ob-46798.
Razpis bo ponovno objavljen v naslednji
številki Uradnega lista RS po objavi preklica.
Dom počitka Mengeš
Popravek
Št. 405-07-23/01-33
Ob-47808
V javnem razpisu za oddajo naročila gradenj po odprtem postopku za modernizacijo cest v Občini Gornja Radgona v letu
2001, in sicer:
– LC 104070 (Črešnjevci–Zbigovci–Lastomerci),
– LC 203020 (Benedikt–Ihova–Negova–Trotkova),
– LC 104121 (Orehovci–Orehovski
vrh),
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
30 dni po prejemu računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe; predvideni datum
odločitve je 5. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki so dolžni odkupiti in upoštevati v ponudbeni ceni 5 rabljenih osebnih
vozil Renault Laguna 1.8 RT; podatki o vozilih so v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2001.
Republika Slovenija
Državni zbor
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 27 z
dne 13. 4. 2001, Ob-46630, se v objavi
popravi naslednja točka:
7. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 5. 2001.
Občina Gornja Radgona
Št. 03/01
Ob-47420
1. Naročnik: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00,
faks 03/896-11-27.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija izolacije in podporja na magistralnem vročevodu CEP-TEŠ IV/A
faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudbe so lahko za naslednje
faze dela razpisanih del:
a) izvedba pripravljalnih del,
b) antikorozijska zaščita in izvedba strojnih del na podpornih konstrukcijah cevovoda,
c) dobava Al folije, Al pločevine, mineralne volne, poliuretanskih žlebakov ter montažnega materiala,
d) montaža Al folije, mineralne volne in
poliuretanskih žlebakov ter izolacija fiksnih
in vodilnih podpor,
e) izdelava in montaža poliestrskih obodov izolacijske konstrukcije.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Velenje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 18. 6. 2001
do 15. 9. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunalno
podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, Zoran Rodič, tel.
03/896-11-00, faks 03/896-11-27.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
7. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 12.000 SIT + 19% DDV – virmansko nakazilo na TR št. 13426 –
0012997108 – sklic na št. 161.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 5. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno podjetje Velenje,
Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, prejemnik: Zoran Rodič.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 5. 2001 ob 11.30 v sejni sobi
Komunalnega podjetja Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: kot v
razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve 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: 17. 4. 2001.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Št. 728/01
Ob-47436
1. Naročnik: Občina Lukovica.
2. Naslov naročnika: Lukovica 46,
1225 Lukovica, tel./faks 01/723-51-19.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
objekta celodnevnega varstva otrok.
Dela obsegajo gradbena in obrtniška
dela.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik predvideva tudi možnost oddaje naročila ločeno za gradbena in
obrtniška dela.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Prevoje pri Lukovici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del 1. 8.
2001, dokončanje del 1. 6. 2002.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Občina Lukovica, Lukovica 46, 1225
Lukovica, kontaktna oseba je Tatjana Suhadolc, telefaks 01/723-51-19, elektronski
naslov obcina.lukovica@lukovica.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 30. 5.
2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, plačljivo na
žiro
račun
Občine
Lukovica,
št.
50120-630-810246,
sklic
na
št.
713000-1501, s pripisom razpisna dokumentacija – vrtec. Priložiti je potrebno potrdilo o registraciji za DDV in davčno številko.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 5. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Lukovica, Lukovica 46,
1225 Lukovica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 31. 5. 2001 ob 13. uri na sedežu
Občine Lukovica, Lukovica 46 (sejna soba).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe se zahteva bančna garancija v višini 1% ocenjene vrednosti del, ki
mora biti veljavna najmanj 60 dni od odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo vršila po mesečnih situacijah in v
skladu s pogodbo.
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: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od odpiranja
ponudb, v roku 15 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 70%,
– rok izvedbe 15%,
– rok plačila 10% in
– reference 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 4. 2001.
Občina Lukovica
Št. 1/12-01/1
Ob-47435
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Tesarska 10,
1330 Kočevje.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija kanala “A”, I. faza - II. etapa,
izgradnja zadrževalnega bazena deževnih vod.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Kočevje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 7. 2001 do
1. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri Urši Butala
dobite razpisno dokumentacijo, dodatne informacije pa pri Bojani Klepac.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 22. 5. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 51330-601-10238 pri APP Kočevje.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 5. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, 1330
Kočevje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 5. 2001 ob 10. uri na Javnem
komunalnem podjetju Komunala Kočevje,
d.o.o., Tesarska 10, 1330 Kočevje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
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: do konca gradnje.
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: 17. 4. 2001.
Komunala Kočevje d.o.o.
Št. 2/2001
Ob-47489
1. Naročnik: Občina Dobrepolje.
2. Naslov naročnika: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
II. faze Jakličevega doma na Vidmu.
3. (b) Če je predvidena oddaja delov
ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: ne.
3. (c) Podatki o namenu naročila, kadar vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Videm.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 13. 6. 2001
do 15. 8. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje – kontaktna oseba je Anton Rus, v času
med 8. in 10. uro.
7. (b) Čas v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: do vključno
11. 5. 2001.
7. (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro
račun št. 50130-630-810288. Dokazilo o
plačilu mora biti priloženo ponudbi.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 5. 2001 do 8.30.
8. (b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Dobrepolje, Videm
35, 1312 Videm-Dobrepolje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 5. 2001 ob 9. uri, v sejni sobi Občine
Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna RS.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen ZJN): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN:
skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 28. 7. 2001, odločitev o sprejemu ponudbe do 13. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 4. 2001.
Občina Dobrepolje
Št. 351-03-6/01-1162
Ob-47498
1. Naročnik: Občina Ljutomer, Vrazova
1, 9240 Ljutomer.
2. Naslov naročnika: Vrazova 1, 9240
Ljutomer, tel. 02/584-90-40, faks
02/581-16-10.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zunanja
ureditev in komunalni priključki Doma
starejših občanov Ljutomer.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročilo se bo oddalo v celoti in
ne po sklopih.
4. Kraj izvedbe: Ljutomer.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
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6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe
do 45 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Ljutomer, Oddelek za družbene dejavnosti, Dominika Grilc.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT in 19% DDV v
višini 1.900 SIT z virmanom na ŽR št:
51930-630-76197.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 6. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ljutomer, Vrazova 1,
9240 Ljutomer.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 6. 2001 ob 12. uri, v prostorih Občine
Ljutomer, III. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša: opredeljeno 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: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna 60 dni od odpiranja ponudb, predviden datum odločitev 18. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 55 točk, rok izvedbe 30 točk,
garancije 10 točk, reference 5 točk. Podrobnejša uporaba meril je razvidna iz razpisne
dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 4. 2001.
Občina Ljutomer
Št. 4
Ob-47547
1. Naročnik:
Komunala
Koper
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,
6000 Koper, faks 05/66-33-706; tel.
05/66-33-700.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija kanalizacije Ribiškega trga v
Kopru. Rekonstrukcija obsega izgradnjo
fekalne in meteorne kanalizacije s pripadajočimi zadrževalnimi kanali in rekonstrukcijo vodovoda.
(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: /
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4. Kraj izvedbe: območje Ribiškega trga v starem jedru mesta Koper in v območju
Luke Koper.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pet mesecev od
uvedbe izvajalca v delo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala Koper, ul. 15. maja 4, Koper, Služba za razvoj
in investicije, Ručgej Milena inž. gr. tel.
05/66-33-762 ali 05/66-33-700; mob.
041/353-257.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delavnik
od 30. 4. 2001 dalje .
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 35.700 SIT (z
upoštevanim DDV) za raspisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni
Komunale Koper ali z virmanom na računu
št. 51400-601-10953 z navedbo predmeta naročila.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 22. 5. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Koper d.o.o.-s-r-l.,
ul. 15. maja 4 6000 Koper, prevzemnik
tajništvo soba 11.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 22. 5.
2001 ob 12. uri, v sejni sobi na sedežu
podjetja Komunale Koper d.o.o., ul. 15 maja 4, Koper.
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 4,000.000 SIT in veljavnostjo 45 dni
od odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo se bo financiralo skladno z razpisnimi
pogoji in z roki določeni 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 raspisno 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
45 dni od o odpiranja ponudb, predvideni
datum odločitve je 10. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je ekonomsko najugodnejša ponudba. Navedba meril:
– ponudbena cena,
– najugodnejši garancijski rok,
– plačilni pogoji,
– rok izvršitve.
Opis in vrednotenje meril je določeno v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana
20. 4. 2001.
Komunala Koper, d.o.o.- s.r.l. Koper
Št. 352 05-06/99-2000
Ob-47548
1. Naročnik: Občina Piran.
2. Naslov naročnika: Tartinijev trg 2,
6330 Piran, tel. 05/671-03-51, faks
05/671-03-39.
3. (a) Opis in obseg gradnje: vsa gradbena dela za izgradnjo javne fekalne kanalizacije v vasi Padna ter izgradnja čistilne naprave tipa Ekorol ali enakovredne čistilne naprave kapacitete 200PE
vključno s strojnimi napeljavami, potrebno opremo in priključkom na električno omrežje.
(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 oddala v kompletu skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekti so že
izdelani.
4. Kraj izvedbe: Padna.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden pričetek del 1. 8. 2001, predviden zaključek del
28. 11. 2001 (ca. 120 dni).
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Piran,
Urad za okolje in prostor, Tartinijev trg 2,
6330 Piran, Valter Klobas.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 22. 5. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT, plačljivo z virmanom na
žiro račun številka: 51410-630-90030, sklicevanje na številko: 05-12011-1.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do petka 25. 5.
2001 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Piran, Urad za okolje in
prostor, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, z vidno
oznako “Ne odpiraj, ponudba – fekalna kanalizacija in čistilna naprava za vas Padna”.
Ponudba mora biti v zaprti in žigosani
ovojnici.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: dne 25. 5. 2001 ob 12. uri v veliki
sejni dvorani v stavbi Občine Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% razpisane vrednosti naročila.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po izstavljenih mesečnih situacijah v roku
60 dni po datumu prejetja situacije s strani
naročnika potrjene s strani nadzornega organa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
skupine ponudnikov.
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: veljajo zahteve iz 41. do
43. člena zakona o javnih naročilih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: sklep o izboru izvajalca bo predvidoma izdan do 6. julija, pogodba bo z izvajalcem sklenjena do 27.
julija 2001, predviden datum pričetka gradnje je 1. avgust. Cene so fiksne do konca
gradnje.
15. Merila za ocenitev ponudb:
I. ponudbena cena – maks. 75 točk,
II. rok izgradnje – maks. 5 točk,
III. garancijska doba – maks. 5 točk,
IV. potrjene reference ponudnika –
maks. 10 točk,
V. ponudba po sistemu “funkcionalni
ključ v roke” – maks. 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. april 2001.
Občina Piran
Št. 344-04-3/99-34
Ob-47559
1. Naročnik: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na Koroškem,
faks 02/870-55-41.
2. Naslov naročnika: Gačnikova 5, 2390
Ravne na Koroškem, tel. 02/870-55-10,
faks 02/870-55-41.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija lokalne ceste Ravne–Šrotnek–
Kotlje–Ivarčko jezero–Uršlja gora LC
350100 : odsek Šrotnek–križišče za odcep Ivarčko.
(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.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: Ravne na Koroškem,
Kotlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 20. 6.
2001, dokončanje najkasneje 10. 9. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Ravne
na Koroškem, Oddelek za KCG, (1. nadstropje), 2390 Ravne na Koroškem, kontaktna oseba je Rajko Hovnik, tel.
02/870-55-35.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 10. ure, vključno do 24. 5. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ponudnik se mora ob
dvigu razpisne dokumentacije izkazati s potrdilom o plačilu materialnih stroškov v viši-
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ni 10.000 SIT na račun naročnika, žiro
račun št. 51830-630-25601, s pripisom:
za rekonstrukcijo lokalne ceste Ravne–Uršlja gora.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti do 28. 5. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ravne na Koroškem,
oddelek za KCG, Gačnikova 5, 2390 Ravne na Koroškem.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 5. 2001 ob 12. uri, sejna soba
(pritličje levo), Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova 5, Ravne na Koroškem.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: akceptni nalog za resnost ponudbe ter za pravočasno in dobro izvedbo prevzetih obveznosti ponudbe v višini 10% vrednosti del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po določilih 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 Zakonom o javnih naročilih.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva oddaje
ponudbe.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 70 točk,
– reference in dosedanje izkušnje naročnika s ponudnikom: 30 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: zapečatene kuverte morajo biti javno
označene z napisom: “Ponudba – ne odpiraj” in številko objave tega javnega naročila
z navedbo predmeta naročila.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2001.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 344-04-4/01-34
Ob-47561
1. Naročnik: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na Koroškem,
faks 02/870-55-41.
2. Naslov naročnika: Gačnikova 5, 2390
Ravne na Koroškem, tel. 02/870-55-10,
faks 02/870-55-41.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija lokalne ceste Ravne–Strojna
LC 350 130–odsek Zadnji dinar–Strojna II. faza.
(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.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: Ravne na Koroškem,
Ravne–Strojna.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 20. 6.
2001, dokončanje najkasneje 10. 9. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Ravne na Koroškem, Oddelek za KCG, (1.
nadstropje), 2390 Ravne na Koroškem,
kontaktna oseba je Rajko Hovnik, tel.
02/870-55-35.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 10. ure, vključno do 24. 5. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ponudnik se mora ob
dvigu razpisne dokumentacije izkazati s potrdilom o plačilu materialnih stroškov v višini 10.000 SIT na račun naročnika, žiro
račun št. 51830-630-25601, s pripisom:
za rekonstrukcijo lokalne ceste Ravne–
Strojna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti do 28. 5. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova 5, 2390 Ravne na Koroškem,
oddelek za KCG.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 5. 2001 ob 11. uri, sejna soba
(pritličje levo), Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova 5, Ravne na Koroškem.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po določilih razpisne dokumentacije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po določilih 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 Zakonom o javnih naročilih.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva oddaje
ponudbe.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 70 točk,
– reference in dosedanje izkušnje naročnika s ponudnikom: 30 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: zapečatene kuverte morajo biti javno
označene z napisom: “Ponudba – ne odpiraj” in številko objave tega javnega naročila
z navedbo predmeta naročila.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2001.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-47569
1. Naročnik: Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah.
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2. Naslov naročnika: Vitomarci 71,
2255 Vitomarci, tel. 02/757-95-32, faks
02/757-49-21.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
biološke čistilne naprave, 350 PE, za
potrebe OŠ Vitomarci.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del je v enem sklopu.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: predvidena je
izgradnja čistilne naprave, možna je izdelava projektov za del kanalizacije.
4. Kraj izvedbe: Občina Sveti Andraž v
Slovenskih goricah, naselje Vitomarci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe – junij 2001 – 60 dni.
7. (a) Naslov službe in osebe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Jožef Kocuvan, Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci, tel.
02/757-95-32.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 8.
do 12. ure, do poteka razpisa oziroma oddaje ponudb na Občino Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek plačila za razpisno
dokumentacijo je 20.000 SIT z virmanom
ali položnico na ŽR št.: 52400-630-20860,
“Drugi prihodki za komunalne dejavnosti“ in
pripisati za kateri javni razpis.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 15. 6. 2001 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: ponedeljek, 18. 6. 2001 ob 8. uri,
v sejni sobi Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: 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 ponudbe: merila
navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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18. Datum odstopanja zahteve za objavo: 23. 4. 2001.
Občina Sveti Andraž v
Slovenskih goricah
Ob-47575
1. Naročnik: Vrtec Ljubljana Center.
2. Naslov naročnika: Poljanska c. 12,
1000 Ljubljana.
3. a) Opis in obsega gradnje: krovsko
kleparska dela pri zamenjavi strešne kritine.
b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: v
dveh sklopih.
c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Vrtec Ljubljana Center,
enota dr. France Prešeren, DO Vrtača, Erjavčeva 29 in Vrtec Ljubljana Center, enota
Klinični center, Bohoričeva 36.
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 po predhodni
najavi na naslovu: Vrtec Ljubljana Center,
Poljanska cesta 12/I, kontaktna oseba je
Sonja Fijavž, tel. 01/300-57-40, faks:
01/432-60-90.
b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame ob dokazilu vplačila zneska za dvig dokumentacije, vsak delovni dan od 10. do 12. ure do 15. maja
2001.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun
50100-603-40568, sklic na številko 29213.
8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene do 8. junija
2001 do 12. ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Vrtec Ljubljana Center, Poljanska
c. 12/I, PP 2037.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj, ponudba za
krovsko kleparska dela“. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. junija
2001 ob 12.15 na naslovu: Vrtec Ljubljana
Center, Poljanska cesta 12/I.
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: 28. april 2001.
Vrtec Ljubljana Center
Št. 8-120
Ob-47615
1. Naročnik: Cankarjev dom, kulturni in
kongresni center, Prešernova 10, 1000
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Cankarjev dom,
kulturni in kongresni center, Prešernova 10,
1000 Ljubljana; faks 01/241-72-72; elektronski naslov: vinko.sever@cd-cc.si; tel.
01/241-71-79.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prizidek
Cankarjevega doma, kar obsega: prostor za preskrbo s hrano in pijačo (catering), garderobe, pisarno, dvigalo, sanitarije, hodnik in pomožne prostore. Skupna tlorisna površina novogradnje je
okrog 200 m2 in preureditve okrog 400
m2.
(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 sklopov
in sprejemljivost ponudb za en sklop, več
sklopov ali vse skupaj, in sicer:
– gradbeno obrtniška dela,
– prestavitev diesel agregata,
– strojne instalacije (prezračevanje, dotoki, odtoki, gretje),
– elektroinstalacije,
– dvigalo,
– tehnološka oprema prostora namenjenega za preskrbo s hrano in pijačo (cateringa),
– notranja oprema.
4. Kraj izvedbe: naročnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka ali dokončanja ali čas izvedbe: od 16. 7. 2001
do 25. 8. 2002, po terminih določenih s
strani naročnika.
7. (a) Naslov službe ali osebe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: sedež naročnika
pri
Vinku
Severju,
tel.
01/241-71-79, faks 01/241-72-72,
e-pošta vinko.sever@cd-cc.si.
7. (b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od 3. 5. do
30. 5. 2001, vsak delovni dan od 9. do 12.
ure.
7. (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 25.000 SIT; ŽR
50100-603-41427.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 31. 5. 2001
do 10. ure.
8. (b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Cankarjev dom, Prešer-
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nova 10, 1000 Ljubljana. Ponudniki morajo
predložiti svojo ponudbo na naslov naročnika v zapečateni pisemski ovojnici z oznako
“Ne odpiraj – ponudba za gradnjo prizidka”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 5. 2001 ob 12. uri; sejna soba naročnika v prvem nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: pogoji
so navedeni v razpisni dokumentaciji in so
skladni z navodilom v Ur. l. RS, št. 43/00.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: proračunska sredstva.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN
47. člen): s ponudnikom bo sklenjena 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: navedeni so v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 29. 10. 2001, 20. 6.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, to je čimnižja skupna cena pri nominalnem obsegu
ponujene storitve, pri nominalnem obsegu
ponujene opreme, pri nominalni kakovosti
ponujene storitve in pri nominalni kakovosti
ponujene opreme. Uteži za posamezna merila so: 40:10:10:10:10. Natančnejši opis
je v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 4. 2001.
Cankarjev dom, Ljubljana
Št. 41405-6/01
Ob-47640
1. Naročnik: Občina Rogatec, Ceste
11, 3252 Rogatec, tel. 03/812-10-00,
faks 03/812-10-12, e-mail: Obcina.Rogatec@siol.net.
2. Naslov naročnika: Cesta 11, 3252
Rogatec.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
ceste k ŽP v Rogatcu.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ponudba mora biti celovita, eventualnih delnih ponudb ne bomo upoštevali.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ne vključuje
izdelave projekta.
4. Kraj izvedbe: Rogatec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del: junij
2001, dokončanje del: julij 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Rogatec, Ceste 11, Rogatec, tajnik občine Strajn Pavel, tel. 03/812-10-16.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 25. 5. 2001,
med 10. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 15.000 SIT.
Način plačila: gotovinsko ali virmansko
na žiro račun Občine Rogatec št.
50730-630-10222.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti predložene najkasneje do petka, 1. junija 2001, do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Rogatec, Ceste 11,
3252 Rogatec – tajništvo.
Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
za izgradjo ceste k ŽP v Rogatcu. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti točen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v petek, 1. junija
2001, ob 13.30 na naslovu: Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, v sejni sobi
občinske uprave. Predstavniki ponudnikov,
ki se bodo udeležili odpiranja ponudb, morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 5% od
ocenjene vrednosti del, ki mora veljati do
vključno datuma veljavnosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo se financira iz sredstev proračuna Občine Rogatec. Izvedena dela se plačujejo na
podlagi začasnih situacij in končne situacije. Ostala določila so definirana 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: po določbah razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni.
Predvideni datum odločitve o izbiri je 15
dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: razvidno iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: kontaktna osba: Pavel Strajn, tajnik Občine Rogatec, tel. 03/812-10-16,
03/812-10-00.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 4. 2001.
Občina Rogatec
Št. JN 09/01 VV
Ob-47673
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
talnih označb oziroma talne prometne
signalizacije na mejnih prehodih.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Mejni prehodi Republike Slovenije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: mesec junij oziroma v roku 30 dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, Ljubljana, glavna pisarna.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure
vsak delovni dan od dneva objave do dneva
odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 21. 5. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, Ljubljana, glavna pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, Ljubjana,
21. 5. 2001 ob 9.30 v sejni sobi.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančne garancije po 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: iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 30. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena do 100 točk,
– reference ponudnika do 23 točk,
– finančna sposobnost – 10 točk,
– standard ISO 9001 – 7 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Rado Vidic, tel. 478-1834.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 4. 2001.
Servis skupnih služb Vlade Republike
Slovenije
Št. 1/001-455/1
Ob-47859
1. Naročnik: Javni zavod Zdravstveni
dom Celje.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 5,
3000 Celje, faks 03/54-413-56, tel.
03/543-40-00,
e-mail:
nada-martinčič@zd-celje.si.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
fasade na objektu Zdravstvena postaja
Štore.
(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: Štore.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od junija do septembra.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije Gregorčičeva 3, Celje (tel.
03/543-46-15), Jože Cerovšek.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
22. 5. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z upoštevanim DDV. Ponudniki morajo znesek nakazati na ŽR: 50700-603-31892. Davčna številka 43103375 (na položnico morajo ponudniki napisati svoj točen naslov in svojo
davčno številko, zaradi izstavitve računa).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 5. 2001 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje – tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 5. 2001 ob 10. uri, v sejni sobi
Zdravstvenega doma Celje, Gregorčičeva
5, Celje, I. nadstropje desno.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: Za resnost ponudbe: bianco menica z menično
izjavo v višini 500.000 SIT in bančno garancijo za dobro izvedbo posla in odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku v višini
10% pogodbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in ali
sklicevanje na določila v predpisih: 45
dnevni plačilni rok z priznanjem dodatnih
dveh točk za vsakih 5 dni odloga plačila nad
zahtevani 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): /
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: oboje 15. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(po formuli), reference (0–10 točk), plačilni
pogoji (0–24 točk).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 4. 2001.
JZ Zdravstveni dom Celje
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ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku
Popravek
Št. 011-04-8/01-IS
Ob-47484
V javnem razpisu za oddajo naročila storitev brez omejitev za revizijo projektov, ki je
bil objavljen v Uradnem listu št. 22-23 z dne
30. 3. 2001, Št. 2/01, Ob-45838, se popravi 11. točka in se pravilno glasi:
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost javnega naročila presega 25,000.000
SIT priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, ki mora glasiti na 1% vrednosti javnega naročila in jo naročnik lahko unovči v
dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014. Če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Popravek
Št. 65-3/01
Ob-47625
V javnem razpisu za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izvajanje prevozov šolskih otrok v Mestni občini Koper z
minimalnim obsegom primestnega linijskega prevoza oseb, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 16-17 z dne 9. 3. 2001,
Ob-44770, se popravijo naslednje točke:
9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 5. 2001 do 10. ure.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 5. 2001 ob 13. uri v sejni sobi
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, prvo
nadstropje.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
do 15. 7. 2001. Predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe: 11. 6. 2001.
Mestna občina Koper
Št. 650-02/2001
Ob-47439
1. Naročnik: Urad vlade za informiranje,
Slovenska 29, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska 29,
1000
Ljubljana,
01/478-26-00,
01/478-26-32, telefaks: 01/251-23-12,
e-mail: branko.vidrih@gov.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
39/00): dnevno spremljanje poročanja
slovenskih medijev o delu Vlade Republike Slovenije, njenega predsednika,
ministrstev, organov in organizacij v sestavi in drugih državnih organov, dnevno spremljanje poročanja tujih medijev
o Sloveniji ter priprava klipingov iz do-

mačih in tujih medijev (priloga 1B,
točka 27).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sprejemljivost ponudb samo za vse storitve
skupaj.
5. Kraj izvedbe: ni določen.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1. julij
2001, končanje 31. december 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Urad vlade za
informiranje, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, Branko Vidrih – samo pisno.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni plačila.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. maj 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Urad vlade za informiranje (tajništvo direktorice), Slovenska 29, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. maj 2001 ob 11. uri, Urad vlade
za informiranje, Slovenska 29, Ljubljana,
sejna soba (VI. nadstropje).
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: da –
bančna garancija v višini 5% od ocenjene
vrednosti storitve, to je v višini 1,4 mio SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mesečno plačilo na podlagi opravljenega dela
– dnevnega spremljanja medijev in priprave
klipingov – in izstavitve računa. Rok plačila:
30 dni.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): da - pogodba
oziroma drugi pravni akt o skupni izvedbi
naročila, ki opredeljuje odgovornost posameznega izvajalca pri izvedbi celotnega naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z določili razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ni.
(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 –
skladno z določili razpisne dokumentacije;
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum veljavnosti ponudbe: 29. julij 2001; datum predvidene
odločitve o izboru ponudbe: 5. junij 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
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– kvaliteta in celovitost ponujene storitve: 40 točk,
– reference pri podobnih storitvah: 15
točk,
– druge ugodnosti/dodatne storitve: 15
točk,
– cena: 30 točk.
Obrazložitev meril je v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: izvajalec spremlja poročanje medijev
in na osnovi deskriptorjev in gesel, ki jih
določi naročnik, pripravi izbor prispevkov,
ki jih v dogovorjenih terminih posreduje Uradu vlade za informiranje. Ponudnik mora
zagotoviti fotokopije prispevkov, objavljenih
v tiskanih medijih, in magnetograme prispevkov, objavljenih v elektronskih medijih, ter v
elektronski obliki (oziroma skenirane) zapise vseh prispevkov, kar naročniku omogoča računalniško pregledovanje, analiziranje
in arhiviranje prispevkov. Pri tem mora izvajalec upoštevati v razpisni dokumentaciji
opredeljene tehnične zahteve.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 4. 2001.
Vlada Republike Slovenije
Urad vlade za informiranje
Št. 64000-0013/01
Ob-47506
1. Naročnik: Občina Škocjan.
2. Naslov naročnika: Občina Škocjan,
Škocjan 67, 8275 Škocjan, tel./faks
07/307-63-10, e-naslov: skocjan.obcina@siol.net.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje prevoza
osnovnošolskih otrok in otrok celoletne
priprave na šolo v Osnovno šolo Frana
Metelka Škocjan - št. kategorije 2 - Priloga I A - storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se oddaja za vse relacije skupaj
enemu ponudniku.
5. Kraj izvedbe: Območje Občine Škocjan.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodba se bo
sklenila za šolsko leto 2001/2002 po šolskem koledarju, z možnostjo podaljševanja
za eno leto, vendar skupno največ za 5 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina
Škocjan, Škocjan 67, Škocjan, Petra Pozderec.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 14. ure, in sicer vse do 24. 5. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 5. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Škocjan, Škocjan 67,
8275 Škocjan.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 5. 2001, ob 12. uri, sejna soba
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Občine Škocjan, Škocjan 67, 8275
Škocjan.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% razpisane - orientacijske
vrednosti z veljavnostjo do 12. 7. 2001.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnica bo opravljene storitve plačevala mesečno.
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: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu;
Pravilnik o avtobusnih voznih redih; Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok; Pravilnik o minimalnih tehničnih in
drugih pogojih za parkirišča in mesta za
vzdrževanje vozil.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 12. 7. 2001; predviden datum
odločitve o sprejemu ponudbe: 1. 6. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2001.
Občina Škocjan
Št. 01/2001
Ob-47531
1. Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava projektne dokumentacije IDP, PGD, PZR, PZI,
PEL in PID za stanovanjski objekt severni blok - B2 v stanovanjski soseski Dolgo polje 3, kare VI, ob Grevenbroichovi
ulici v Celju, vključno z zunanjo ureditvijo in komunalnimi priključki.
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: sedež ponudnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
možnost variantnih ponudb.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: v skladu s pogodbo.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne informacije: tehnična služba, Dimitrij Conradi.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. ure do 12. ure, od dneva objave
dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob predložitvi potrdila
APP-RS o plačilu materialnih stroškov v višini
20.000 SIT na ŽR št. 50700-601-110125
pri Agenciji RS, podružnica Celje.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je
potrebno predložiti ponudbo: do 11. ure
30. 5. 2001.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nepremičnine Celje d.o.o.,Trg
Celjskih knezov 8, 3000 Celje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 5. 2001 ob 14. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančne garancije v višini 3% od ponudbene
vrednosti .
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): ni
predvideno.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(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, predvideni datum odločitve je 7. 6.
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– idejno projektna zasnova maks. 30
točk,
– ponudbena cena izdelave projektov
maks. 30 točk,
– rok izdelave projektov maks. 20 točk,
– reference maks. 10 točk,
– plačilni pogoji maks. 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Dimitrij Conradi, tel.
03/42-65-132.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2001.
Nepremičnine Celje d.o.o.
Ob-47577
1. Naročnik: Občina Podčetrtek.
2. Naslov naročnika: Trška cesta 5,
3254 Podčetrtek, faks 03/582-91-98, tel.
03/818-27-80.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1 A oziroma 1 B Zakona o
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javnih naročilih: izvajanje prevozov šolskih otrok v Občini Podčetrtek. Vrsta storitve: storitve kopenskega transporta po prilogi 1 A ZJN-1.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se odda po posameznih razpisnih območjih.
Ponudnik mora ponuditi posamezno razpisno območje v celoti. Ponudnik lahko ponudi eno ali obe razpisni območji.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Podčetrtek, prevoz se izvaja na dveh območjih.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodba se bo
sklenila za obdobje od 3. 9. 2001 ter velja
za celo šolsko leto, z možnostjo podaljšanja za eno leto, vendar skupno največ
3 leta.
8. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo se dvigne v tajništvu Občine Podčetrtek, Trška cesta 5, Podčetrtek. Dodatne
informacije se dobi pri Magdi Jurjec, tel.
03/818-27-85.
b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure (v
času trajanja razpisa).
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na ŽR Občine
Podčetrtek, št. 50730-630-10201, s pripisom: Javni razpis - izvajanje šolskih prevozov.
9. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 5. 2001 do 12. ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: osebno v tajništvo Občine Podčetrtek, Trška cesta 5, Podčetrtek ali po
pošti na naslov Občina Podčetrtek, Trška
cesta 5, 3254 Podčetrtek.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 5. 2001 ob 14. uri v sejni sobi Občine
Podčetrtek.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ni zahteve.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo opravljene storitve plačeval mesečno. Prevoznik bo do 10. v mesecu izstavil
račun za pretekli mesec. Naročnik bo račun
poravnal v 30 dneh po prejemu, skladno s
predpisi o izvrševanju proračuna.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
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: da.
b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:
Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo
skupine otrok, Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirišča in mesta
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za vzdrževanje vozil, Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih.
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 odpiranja.
17. Merila za ocenitev ponudb: usposobljenost in sposobnost ponudnika ter zahtevana organizacija prevozov so izločitveni pogoj. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja končna ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave opredhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2001.
Občina Podčetrtek
Št. 025-27/2001-3
Ob-47578
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska
ul. 12, tel. 01/478-49-27, faks
01/478-48-34.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: servisno vzdrževanje in popravila kopirnih in fotokopirnih strojev Geodetske uprave Republike
Slovenije.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
javno naročilo se oddaja po sklopih glede
na blagovno znamko strojev:
4.1. servisno vzdrževanje znamke Canon,
4.2. servisno vzdrževanje znamke Minolta,
4.3. servisno vzdrževanje znamke Metem,
4.4. servisno vzdrževanje znamke Meta,
4.5. servisno vzdrževanje znamke Ecodiazo,
4.6. servisno vzdrževanje znamke Nashuatec,
4.7. servisno vzdrževanje znamke Ricoh,
4.8. servisno vzdrževanje znamke Olivetti,
4.9. servisno vzdrževanje znamke Gorenje,
4.10. servisno vzdrževanje znamke
Xerox,
4.11. servisno vzdrževanje znamke Elsi
Copy,
4.12 servisno vzdrževanje znamke
Rowe,
4.13. servisno vzdrževanje znamke
OCE,
4.14. servisno vzdrževanje znamke Superdiazo.
5. Kraj izvedbe: Glavni urad, Območne
geodetske uprave (OGU) in njihove izpostave:
– Geodetska uprava, Glavni urad, Zemljemerska ul. 12, Ljubljana,
– OGU Celje, Ul. XIV. divizije, izpostave
Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur
pri Celju in Šmarje pri Jelšah,
– OGU Koper, Cankarjeva ul. 1, izpostave
Koper, Ilirska Bistrica, Postojna in Sežana,

– OGU Kranj, Slovenski trg 1, izpostave
Kranj, Jesenice, Radovljica in Škofja Loka,
– OGU Ljubljana, Cankarjeva c. 1/III, izpostave Ljubljana, Domžale, Grosuplje,
Kamnik, Kočevje, Litija, Logatec, Cerknica,
Trbovlje in Vrhnika,
– OGU Maribor, Ul. heroja Tomšiča 2,
izpostavi Maribor in Slovenska Bistrica,
– OGU Murska Sobota, Slomškova ul.
19, izpostave Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava in Ljutomer,
– OGU Nova Gorica, Kidričeva ul. 14,
izpostave Ajdovščina, Idrija in Tolmin,
– OGU Novo mesto, Ljubljanska c. 26,
izpostave Novo mesto, Črnomelj in Trebnje,
– OGU Ptuj, Krempljeva ul. 2, izpostave
Ptuj in Ormož,
– OGU Sevnica, Glavni trg 19A, izpostave Sevnica, Brežice in Krško,
– OGU Slovenj Gradec, Francetova c.
7, izpostave Slovenj Gradec in Ravne,
– OGU Velenje, Prešernova c. 1, izpostave Velenje, Mozirje in Žalec.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: za sklope pod točkami 4.1, 4.2., 4.7. in 4.8 od podpisa pogodbe do konca leta 2001 oziroma za dobo
enega leta od podpisa pogodbe. Za ostale
sklope od 4. 7. 2001 do konca leta 2001,
oziroma za dobo enega leta od začetka.
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. 01/478-49-27, soba P24.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
31. 5. 2001 do 9. 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: 31. 5. 2001 do
9. 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: 31. 5. 2001 ob 10. uri, 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.
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: dodatnih pogojev ni.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
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odločbami rezervirana za posebno dejavnost: brez omejitev.
(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
do 2. 7. 2001, predvideni datum sprejema
odločitve je 20. 6. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
fiksnost cene, odzivni čas in ugodnosti.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Saša Rode, 01/478-49-21, Nives
Jurcan 01/478-49-27.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo objavljeno.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 4. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-47624
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica
15, 1518 Ljubljana, faks 01/23-20-373.
3. Vrsta in opis storitve ter skic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvedba jakotočnega računalniškega in telekomunikacijskega ožičenja na Območnih enotah
in Izpostavah ZPIZ Slovenije.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: poslovni prostori ZPIZ
Slovenij: Nova gorica, Koper, Velenje, Trbovlje, Kranj, Celje in Murska Sobota.
6. Sprejemljivost variantnih ponud: ne
bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe:
I. na Območnih enotah Nova gorica in
Koper ter Izpostavah Velenje in Trbovlje v
času od 1. 7. 2001 do 30. 9. 2001;
II. na Območnih enotah Celje, Murska
Sobota in Kranj v času od 15. 3. 2002 do
15. 9. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana,
vložišče; kontaktna oseba je Kralj Franc.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do 31. 5. 2001, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure, po predložitvi dokazila o plačilu
stroškov za razpisno dokumentacijo in naslednjih podatkov: ime firme, naslov in davčno številko.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT, z virmanom ali
s položnico na žiro račun ZPIZ Slovenije,
številka: 50100-603-404903.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 31. 5. 2001
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vložišče.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. 6. 2001 ob 9. uri, na Zavodu za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, v
mali sejni sobi v VIII. nadstropju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo naročniku predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3% vrednosti ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od podpisa primopredajnega zapisnika in prejema
izvajalčeve fakture.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. čen): 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: ponudnik mora predložiti naslednja dokazila:
1. da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila – ponudnik predloži izpisek iz sodnega registra
oziroma potrdilo, da ni prenehal opravljati
dejavnost, ki ga izda pristojni davčni urad;
2. da zoper ponudnika ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije – ponudniki, ki so
vpisani v sodni register predložijo potrdilo
sodišča; ponudniki s.p. pa predložijo potrdilo davčnega urada, da niso prenehali
opravljati dejavnosti;
3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodba ali upravna odločna, s katero
je ponudniku prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila –
ponudnik predloži potrdilo ustreznega sodišča oziroma lastno pisno izjavo dano pod
kazensko in materialno odgovornostjo;
4. da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi – ponudnik predloži potrdilo pristojnega davčnega urada in
carinske uprave;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila – ponudnik predloži
odločbo upravne enote oziroma drugega
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti;
6. da je finančno in poslovno sposoben
– ponudnik predloži BON 1 in BON 2 ali
BON 3 poročila, ki jih izdaja APP. Ponudnik, ki pri APP nima odprtega žiro računa
pa podatke iz bilance uspeha in bilance stanja dokaže s potrdilom, ki ga izda poslovna
banka pri kateri ima odprt žiro račun;
7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi – ponudnik predloži seznam
najvažnejših storitev v zadnjih 3 letih in lastno pisno izjavo o razpolaganju s kadri;
8. bančno garancijo za resnost ponudbe;
9. izjavo banke, da bo dobil garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
in garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi;

10. izjavo, da predložene fotokopije dokumentov ustrezajo originalom.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2001; odločitev o sprejemu ponudbe bo sprejeta do 10. 6. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 60 točk,
– garancijski pogoji 20 točk,
– rok izvedbe del 20 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo morebitne dodatne informacije na podlagi pismenih zahtevkov, ki jih posredujejo po telefaksu
01/23-20-373.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 4. 2001.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Št. 404-08-2/01-70
Ob-47632
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25,
1000
Ljubljana,
faks
01/431-81-64.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih:
– priprava in dostava obrokov hrane
za vojake po naročnikovih normativih.
Celodnevni obrok vsebuje: zajtrk, malico, kosilo, večerjo in po potrebi nočni dodatek.
– priprava in dostava malic za zaposlene.
Sklic na vrsto storitve: I B 17.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja ni predvidena po sklopih.
5. Kraj izvedbe: Vojašnica Ptuj.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenaga začetka in dokončanja ali čas izvedbe: trajanja izvedbe
predvidoma od junija 2001 do junija 2002 z
možnostjo podaljšanja do junija 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktni osebi
Boštjan Purkat, tel. 471-25-86 in Dušan
Cirar, tel. 471-23-48, soba št. 550.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS 5A/2000) na žiro račun št.
50100-637-55216. Prevzem razpisne do-
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kumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje
podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa,sklic na številko) ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 21. 5. 2001 do 15.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo, prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom: “Ne odpiraj – ponudba MORS
5A/2000 – Priprava in dostava hrane v vojašnico Ptuj“.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo 22. 5. 2001 ob
9. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo,
Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od vrednosti ponudbe, v primeru da je
ponujeni predračun višji od 25,000.000 SIT
in izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od pogodbene vrednosti, v
primeru, da pogodbena vrednost presega
25,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila je 30 dni od uradnega prejema računa, v
obdobju začasnega financiranja pa 90 dni.
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: /
Posebni pogoji naročnika:
– ponudnik, ki bo izbran za izvajanje razpisanih storitev, mora biti sposoben in pripravljen oskrbovati enote SV v primeru izrednih razmer in v času mobilizacije na območju Republike Slovenije,
– transport hrane se mora vršiti tako, da
so izpolnjeni vsi sanitarno-higienski predpisi, na ustrezni temperaturi in tako, da hrana
pri tem ne izgubi na hranilni sestavi in kulinarični vrednosti,
– transport hrane do lokacije vojašnice
ne sme trajati dlje kot 30 minut oziroma pot
ne sme biti daljša od 15 km,
– ponudnik se mora zavezati, da bo v
primeru usposabljanja na terenu in za usposabljanje rezervne sestave, hrano dostavljal
na lokacije do 15 km izven sedeža vojašnice po dogovorjenem jedilniku,
– temperatura hrane, ki se servira hladna, ne sme narasti nad 8°C, temperatura
hrane, ki se servira topla, ne sme pasti pod
70°C,
– ponudnik mora zagotoviti ustrezno število, volumen in kakovost termos posod.
Termos posode morajo ustrezati naslednjim zahtevam:
– dvostensko plastično ohišje z vmesno izolacijo,
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– dimenzije vložnih posod morajo
ustrezati dimenzijam toplega pulta (delitev
hrane ne sme potekati direktno iz termos
posod),
– gastronorm posode,
– vsa hrana mora biti sveže pripravljena, viški se ne smejo uporabljati za naslednji dan,
– ponudnik mora preprečiti vsakršno križanje čistih in nečistih poti v obratu,
– ponudnik mora priložiti izvide o dosedanjem sanitarno-higienskem nadzoru pooblaščenih institucij – za leto 2000,
– ponudnik se mora zavezati, da bo tekoče vodil evidenco o zdravstvenih težavah
zaposlenih,
– ponudnik mora imeti sklenjeno pogodbo s pooblaščeno pristojno institucijo, ki bo
redno vršila sanitarno higienski nadzor obrata, najmanj 4-krat letno,
– ponudnik mora naročniku predložiti
seznam dobaviteljev posameznih skupin
živil,
– prehrana zaposlenih – topla malica se
pripravlja po jedilniku, ki je usklajen z odgovorno osebo naročnika,
– čas od priprave do delitve hrane ne
sme biti daljši od 2 ur. Pripravljeni obroki
morajo biti dostavljeni 5–10 min. pred delitvijo v stražnice in 10–20 min. pred delitvijo
v vojašnice,
– urnik delitve obrokov je sledeči: zajtrk
ob 6. uri, topla malica zaposlenih ob 10.
uri, kosilo ob 13. uri in večerja ob 18. uri,
– malica za vojake se praviloma dostavi
skupaj z zajtrkom, nočni dodatek pa z večerjo.
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 zdravstveni ustreznosti živili in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(Uradni list RS, št. 52/00),
– Pravilnik o pogojih, ki jim morajo glede
mikrobiološke neoporečnosti ustrezati živila
v prometu (Uradni list SFRJ, št. 45/83, Uradni list RS, št. 39/92),
– Pravilnik o higienskih in sanitarno-tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
objekti za pripravo in delitev hrane (Uradni
list SRS, št. 6/90, Uradni list RS, št. 5/93),
– Pravilnik o posebni delovni obleki in
obutvi oseb, ki prihajajo pri opravljanju svojih del in nalog v proizvodnji in prometu v
neposreden dotik z živili (Uradni list SRS,
št. 35/82),
– Pravilnik o tečajih in izpitih za pridobitev osnovnega znanja o higieni živil in o
osebni higieni za osebe, zaposlene v proizvodnji ali prometu z živili (Uradni list SRS, št.
17/85, 8/89),
– Pravilnik o zagotavljanju higienske neoporečnosti živil rastlinskega izvora in pripravljenih jedi ter kruha in peciva med prevozom (Uradni list SRS, št. 17/85),
– Pravilnik o higienski neoporečnosti pitne vode (Uradni list SFRJ, št. 33/87)
– ostali veljavni predpisi v RS.
(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 eventuelne sklenitve pogodbe, odločitev
predvidoma do junija 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudniki, ki bodo izpolnili pogoje za usposobljenost in sposobnost bodo ocenjeni na podlagi najnižjega ponujenega predračuna.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 4. 2001.
Ministrstvo za obrambo
Št. NS 08/01
Ob-47672
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, faks 03/56-51-232, tel.
03/56-51-200.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: obnova elektro
opreme internega transporta pepela in
žlindre v TET, d.o.o.
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 15. 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 kontaktna oseba je Anita Žučko, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do odpiranja ponudb 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.
Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo
DURS-a, da je ponudnik davčni zavezanec, oziroma izjavo, da ni registriran za
DDV.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 31. 5. 2001
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET,
d.o.o., v nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z oznako Ne odpiraj – ponudba, s številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter navedbo predmeta naročila.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 31. 5. 2001
ob 10.30 v prostorih TET, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica za zavarovanje resnosti ponudbe v višini
10% vrednosti ponudbe – original.
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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,
– menico za zavarovanje resnosti ponudbe v višini 10% vrednosti ponudbe –
original,
– izjavo ponudnika o nameri izdaje dveh
menic za zavarovanje dobre in pravočasne
izvedbe pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti – original,
– izjavo ponudnika o nameri izdaje dveh
menic za zavarovanje odprave napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti – original,
– izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec ponudbe,
– izpolnjeno tabelo cen z navedbo plačilnih pogojev in eventualnih popustov,
– izpolnjene tabele iz tehninega dela razpisne dokumentacije,
– pozitivne reference ponudnika oziroma podizvajalca za izvajanje najmanj 3 podobnih projektov v obdobju zadnjih šestih
let.
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 15. 6.
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena s plačilnimi pogoji (in
popusti) do 80,
– rok izvedbe del do 20.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba je Damjan Detela.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2001.
Termelektrarna Trbovlje, d.o.o.
Št. 110-1/01
Ob-47691
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
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kona o javnih naročilih: izgradnja sistema zvez - optični kabel ob AC Maribor Vransko.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: odsek Maribor - Vransko.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
dokončati z izvajanjem razpisnih del najkasneje 4 mesece po sklenitvi pogodbe oziroma po prejemu ustrezne dokumentacije.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Stane Pavrič,
univ. dipl. inž. el. - DARS, Ulica XIV divizije
4, Celje telefon 03/54-42-000, faks
03/54-42-001.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 30. 4. 2001 do
1. 6. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 6.000 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.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 1. 6. 2001 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 1. 6.
2001 ob 9. uri na naslovu Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, sejna soba 312/III.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 3,840.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-

šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 28. 11. 2001. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 11. 7. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
20. 4. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
Št. 59
Ob-47698
1. Naročnik: Knjižnica Otona Župančiča.
2. Naslov naročnika: Knjižnica Otona
Župančiča, Gosposka 3, 1000 Ljubljana pri
Bredi Karun na tel.: 01/425-94-36 ali GSM
031/235-470,
faks.
01/426-40-73,
e-pošta: breda@lj-oz.sik.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: javni razpis po odprtem postopku za promocijo slovenskih
splošnih knjižnic.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ne.
5. Kraj izvedbe: promocija po celotni državi Sloveniji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: avgust do december 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: dokumentacija se lahko zahteva v Knjižnici Otona Župančiča, Gosposka 3, 1000 Ljubljana - v tajništvu knjižnice. Dodatne informacije o razpisu
dobijo zainteresirani pri Bredi Karun na tel.:
01/425-94-36 ali GSM 031/235-470,
faks. 01/426-40-73, e-pošta: breda@lj-oz.sik.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do
25. 5. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT (v ceno je
vštet DDV).
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 28. 5. 2001
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Knjižnica Otona Župančiča, Go-
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sposka 3, 1000 Ljubljana, 1000 Ljubljana,
osebno ali priporočeno po pošti.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 5. 2001 ob 10. uri v prostorih
Knjižnice Otona Župančiča, Gosposka 3,
1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2.500.000 SIT z veljavnostjo do 22. 6.
2001 ter izjavo banke, da bo izdala bančno
garancijo za dobro izvedbo posla v višini 5%
pogodbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira iz sredstev, ki jih pridobijo splošne knjižnice kot tudi iz sredstev
državnega proračuna
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): samostojni ponudnik z možnostjo sodelovanja
podizvajalcev
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. je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež - ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike;
2. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave - ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki);
3. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali druga pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila - ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni podjetniki);
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve - ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS);
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila - ponudnik priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi evidenco
izdanih dovoljenj za opravljanje določene
dejavnosti;
6. da je finančno in poslovno sposoben ponudnik pravna oseba priloži BON 1 in
BON 2 oziroma BON 3 ali v primeru, da ima
odprt račun pri poslovni banki mnenje oziroma izkaze o poslovanju, izdanega največ
30 dni pred zaključkom razpisnega roka;
samostojni podjetnik priloži davčno napoved z bilanco stanja in bilanco uspeha za
preteklo leto;
7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri - ponudnik izpolni razpisni obrazec;
8. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev - ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše krovno izjavo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
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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, v
skladu z razpisnim obrazcem, ki je priloga v
razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 12. 6. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena - 10 točk,
– kvaliteta storitve - 40 točk,
– lastna izvedba tržno komunikacijskih
del in PR podpore - 10 točk,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik - 10 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa - 10 točk,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika - 20 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
Datum odposlanja zahteve za objavo:
23. 4. 2001.
Knjižnica Otona Župančiča
Št. 683-02/2001
Ob-47714
1. Naročnik: Urad vlade za informiranje,
Slovenska 29, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska 29,
1000 Ljubljana, 01/478-26-00, faks
01/251-23-12,
e-mail:
joze.osterman@gov.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00): organizacijska priprava in izvedba osrednje državne počastitve 10. obletnice samostojnosti Slovenije (Dneva državnosti) dne 25.
junija 2001 (priloga 1B, točka 27).
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: sprejemljivost ponudb samo za vse storitve skupaj.
5. Kraj izvedbe: Trg Republike, Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 25. maja do
25. junija 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Urad vlade za informiranje, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba: Jože Osterman, svetovalec
vlade – samo pisno.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni plačila.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe pričakujemo
do 23. maja 2001 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Urad vlade za informiranje (tajništvo direktorice), Slovenska 29, Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. maj 2001 ob 10. uri, Urad vlade za
informiranje, Slovenska 29, Ljubljana, sejna
soba (VI. nadstropje).
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: da – bančna garancija v višini 5% od ocenjene vrednosti storitve to je v višini 1,75 mio SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila: 30 dni.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): da – pogodba oziroma
drugi pravni akt o skupni izvedbi naročila, ki
opredeljuje odgovornost posameznega izvajalca pri izvedbi celotnega naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: skladno z določili razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ni.
(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 – skladno z
določili razpisne dokumentacije.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: datum veljavnosti ponudbe:
23. julij 2001; datum predvidene odločitve
o izboru ponudbe: 26. maj 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena ponudbe 55 točk,
2. reference 35 točk,
3. druge ugodnosti / dodatne storitve
10 točk,
skupaj 100 točk.
Obrazložitev meril je v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2001.
Vlada Republike Slovenije
Urad vlade za informiranje
Št. 229/1-01
Ob-47773
1. Naročnik: Kovod Postojna, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Jeršice 3, 6230
Postojna; tel. 05/726-45-51; faks
05/726-22-11, e-mail: kovodpostojna@siol.net.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1 A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava PGD,
PZI sanacije CČN Postojna (1A –12).
4. Če je predvidena oddaj sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: Postojna.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od junija 2001
do decembra 2001.
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8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Kovod Postojna, Jeršice 3, Postojna, Nada Milharčič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 15. 5. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun
52200-601-11784.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 5. 2001 do 10.
ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Kovod Postojna, Jeršice 3, Postojna.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 5. 2001 ob 12. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v višini 10% ponudbene cene.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogojih iz navodil ponudnikom.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba o skupni izvedbi naročila.
14. Pogoj, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 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: Zakon o graditvi objektov.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2001; 25. 5.
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
50%, strokovna usposobljenost 20%, plačilni rok 10%, reference 20%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2001.
Kovod Postojna, d.o.o., Postojna
Št. NAB.LN.-030/2001
Ob-47794
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna 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. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvedba modifikacije 362-BD-L; BD Monitoring System.
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: Krško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
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7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: marec 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: nabava Lokalna nabava - Vlasta Kozole (soba 202).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 12. ure
vsak delavnik.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 29. 5. 2001
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 5. 2001 ob 12. uri v NEK (soba
223).
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
60 dni po opravljeni storitvi; zakonske zamudne obresti, zmanjšane za 40%.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe 28. 6.
2001; predvideni datum odločitve 15. 7.
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
30 točk, tehnična rešitev 50 točk, reference kadrov na področju vzorčenja 20 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško
Št. NAB.LN.-027/2001
Ob-47799
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško,
tel.:
07/48-020,
faks:
07/49-22-888.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvedba modifikacije 368-WT-L; WT Monitoring - Dovod in kondicioniranje vzorcev WT sistema do analitične instrumentacije.

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: Krško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 30. 11. 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: nabava - Lokalna nabava - Vlasta Kozole (soba 202).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 12. ure
vsak delavnik.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 29. 5. 2001
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.
10. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 30. 5. 2001 ob 9. uri v NEK (soba 223).
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
60 dni po opravljeni storitvi; zakonske zamudne obresti, zmanjšane za 40%.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe 28. 6.
2001; predvideni datum odločitve 15. 7.
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
30 točk, tehnična rešitev 50 točk, reference kadrov na področju vzorčenja 20 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško
Ob-47807
1. Naročnik: Center Vlade Republike
Slovenije za informatiko v svojem imenu
ter po poblastilu državnih organov in drugih naročnikov, navedenih v razpisni dokumentaciji.
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2. Naslov naročnika: Langusova 4, 1000
Ljubljana, telefaks: 01 478 8649, e-pošta: razpisi.cvi@gov.si, http://www.gov.si/razpisi/.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: storitve pogarancijskega vzdrževanja, nadgraditev in dograditev računalniške opreme in lokalnih računalniških omrežij za potrebe
državnih organov RS in drugih naročnikov, ki sodelujejo pri izvedbi javnega
razpisa.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
v skladu z merili in pogoji je predvidena
oddaja storitev s 4. področij vzdrževanja na
9. območjih RS.
5. Kraj izvedbe: območje Republike Slovenije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: obdobje treh let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Center Vlade Republike Slovenije za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana, soba 29; Petra
Rozman ali prevzem na internetu:
http://www.gov.si/razpisi/
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do roka
oddaje ponudb med 10. in 13. uro, ali na
internetu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnine ni.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 5. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Center Vlade Republike Slovenije za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 5. 2001 ob 10.15.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT, veljavnost do 15. 8. 2001.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mesečni obračun storitev, rok plačila 30 dni po
prejemu pravilno izstavljenega računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
Na poslovnem področju:
– pogoj: poslovanje v skladu z veljavnimi
predpisi in navodili ponudnikom;
– pogoj: ponudnik v ponudbi ni dal zavajajočih podatkov;
– pogoj: v zadnjih petih letih ponudniku
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;
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– pogoj: registracija, obratovalno dovoljenje za poslovne prostore in obrtno dovoljenje za vse dejavnosti, ki so predmet ponudbe.
Izkazana zanesljivost pri poslovanju:
– pogoj: ni uveljavljenih jamstev ali izgubljenih pravd, ki kažejo na nezanesljivost poslovanja; ni dosedanjih slabih izkušenj v zadnjih dveh letih od objave razpisa
z naročnikom pri poslovanju (večkratne neustrezne izvedbe, vsaj 3-krat izkazane nepravočasne dobave ali izvedbe, izkazani
večkrat prekoračeni odzivni časi ali časi
popravil (vsaj 15-krat glede na zapise baze
naročnika), izkazano večkratno odpravljanje iste napake glede na pogodbene pogoje ali bistvene kršitve določb pogodb z
naročnikom).
Kakovost opravljanja razpisanih storitev:
– pogoj: en dokument, ki dokazuje kakovost organizacije poslovanja ponudnika.
Upoštevajo se zgolj dokumenti, ki se nanašajo na organizacijo poslovanja ponudnika (listine, ki se nanašajo na kakovost poslovanja ponudnika, kot so normativi in drugi dokumenti, izdani od organizacij, ki presojajo kakovost poslovanja, lahko pa tudi
recenzija ali primerjave s področja poslovanja, objavljene v ustreznih publikacijah), ne
pa dokazi o kakovosti produktov, dokazi o
usposobljenosti kadrov na tehničnem področju, dokazi o kakovosti poslovanja principala, prodajne reference principala in ponudnika ipd. Kot dokazila štejejo tudi dokumenti o postopku pridobivanja ISO certifikata, če ima ponudnik ustrezno pogodbo o
zunanji presoji s strani zunanjega pooblaščenega presojevalca/podeljevalca certifikata. Pogodba o postopku notranje presoje
kakovosti šteje za dokument, ki dokazuje
kakovost organizacije poslovanja.
Reference ponudnika na razpisanem področju:
– pogoj: ponudnik mora z ustrezno pogodbo za katerokoli tehnologijo s področja
prijave, na katerega se prijavlja, izkazati, da
je opravljal razpisano dejavnost vsaj 2 leti
pred objavo razpisa – za vsako področje
prijave.
Na finančnem področju:
– pogoj: stopnja pokritja kratkoročnih
obveznosti najmanj 0,8;
– pogoj: ni blokad žiro računa (v zadnjih
dveh letih od objave razpisa);
– pogoj: proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali ponudnik ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– pogoj: poravnani davki, prispevki in
druge obveznosti v skladu s predpisi.
Zadovoljiva stopnja finančne varnosti in
ustrezen poslovni izid iz dejavnosti:
– pogoj: letna realizacija v višini 40 mio
SIT oziroma kapital v višini ene šestine omenjene vrednosti;
– pogoj: odstotek realizacije ponudnika
z državno upravo od celotne realizacije je
manjši od 50%.
Na področju kapacitet, opremljenosti in
kadrov
Kapacitete in opremljenost:
– pogoj: ponudnik ima ustrezne prostore za opravljanje vseh razpisanih dejavnosti
na prijavljenem območju.

Za ustrezni prostor šteje prostor s potrebnimi dovoljenji za izvajanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa:
– pogoj: za vsako območje prijave mora
ponudnik izkazati razpoložljivo ustrezno prevozno sredstvo za dostop do lokacij ter prevoz opreme.
Usposobljenost, dohodki in izkušnje kadrov:
– pogoj: redno zaposleni kadri morajo
imeti ustrezno strokovno izobrazbo in funkcionalna znanja za opremo, ki je predmet
prijave. Ti kadri štejejo za usposobljene po
tem razpisu.
Kot ustrezna strokovna izobrazba šteje
vsaj V. stopnja izobrazbe ustrezne tehnične
smeri.
Kot ustrezna funkcionalna izobrazba šteje certifikat oziroma šolanje vsaj enega proizvajalca/principala opreme, ki je tipični
predstavnik področja tehnologije prijave.
Upoštevani bodo certifikati, šolanja in tečaji, ki ne bodo starejši od dveh let pred objavo razpisa. Upoštevani bodo le certifikati, ki
izkazujejo dejansko praktično šolanje oziroma uspešno zaključeno izobraževanje. Zgolj
potrdila o udeležbi ne dokazujejo pridobitve
funkcionalnih znanj.
Število zaposlenih, glede na področje in
območja
Minimalno število zaposlenih z ustreznimi znanji na posameznem področju
1. območje
2. območji
3. območja
4. ali več obm.

A

B1

B2

C

skupaj

4
6
7
8

2
3
4
5

2
3
3
4

2
2
2
3

5
7
8
9

Min. skupaj – minimalno število zaposlenih za posamezno območje in področje prijave:
– pogoj: števila v tabeli – minimalno število zaposlenih oseb, ki glede na merila štejejo za usposobljene. Posamezen zaposlen
se glede na znanja, ki jih ima lahko upošteva na več področjih prijave. V stolpcu “Skupaj” pa je navedeno minimalno število zaposlenih po posameznih področjih;
– pogoj: bruto dohodki kadra, ki po teh
merilih šteje za usposobljenega, so vsaj enaki predpisanim.
Izkušnje:
– pogoj: povprečna delovna doba na
strokovnem področju vsaj 2 leti.
Računa se povprečje za kader, ki po teh
merilih šteje za usposobljenega;
Rezervni deli različnih tehnologij ter zgodovina poslovanja na področju prijave;
Razpoložljivost rezervnih delov in opreme za opravljanje dejavnosti s predmeta
razpisa:
– pogoj: ponudnik ima dostop do rezervnih delov in/ali nadomestne opreme. Ponudnik mora v ta namen imeti izjavo (pisma
o nameri) vsaj treh glavnih prodajalcev tehnologije na posameznem področju, ki uporablja svojstvene rezervne dele, s katero
potrjujejo, da bodo v primeru izbire z njim
sklenili ustrezno pogodbo za dobavo rezervnih delov. Izjavo lahko nadomesti ustrezna
pogodba, če ima ponudnik sam pogodbeno razmerje za določeno tehnologijo;
– pogoj: za vsako področje, na katero
se prijavlja, mora ponudnik z vzdrževalno
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pogodbo za katerokoli tehnologijo izkazati,
da je opravljal razpisano dejavnost vsaj 2
leti pred objavo razpisa.
Območja in področja prijave
Ponudnik se lahko prijavi na kateremkoli
območju ali za več območij. Naročnik bo ob
izpolnjevanju vseh ostalih pogojev za določeno območje izbral med ponudniki, ki bodo izkazali posest ustreznih prostorov na
tem teritorialnem območju ali v oddaljenosti
do 10 km od mej tega območja.
– pogoj: za vsako območje, na katero
se prijavlja, mora ponudnik izkazati posest
ustreznih prostorov na tem teritorialnem območju ali v oddaljenosti do 10 km od mej
tega območja.
V primeru, da se za določeno območje
ne bo javil samostojni izvajalec razpisanih
storitev, bodo med prijavljenimi imeli prednost ponudniki s sosednjih območij, ki bodo izkazali posest ustreznih prostorov na
tem teritorialnem območju ali v oddaljenosti
do 10 km od mej tega območja.
– pogoj: v primeru, da nihče od ponudnikov za določeno območje ne izpolni prejšnjega pogoja, mora ponudnik izkazati posest ustreznih prostorov na sosednjem teritorialnem območju ali v oddaljenosti do
10 km od mej tega območja.
Prednost bodo v skladu z razpisanimi
merili, ki so določena v nadaljevanju, dobili
ponudniki, ki bodo na posameznih območjih ponudili vsa ali več področij storitev.
– pogoj: zaradi dejstva, da je okrog 60%
opreme, ki je predmet vzdrževanja, locirane
na Ljubljanskem območju, bodo za ljubljansko območje za področja A in B1 ter B2
izbrani trije ponudniki – območje bo razdeljeno na tri, po količini opreme približno enake dele.
Merila in pogoji za ocenjevanje materialne ustreznosti ponudb
Kritična okvara:
– pogoj: vzpostavitev delovanja isti dan,
če je bila napaka sporočena do 10. ure
zjutraj, kasneje pa do naslednjega delovnega dne do 13. ure, oziroma instalacija
ustrezne nadomestne opreme za čas popravila v tem roku;
– pogoj: popravilo v roku 10 delovnih
dni. V primeru, da se izkaže, da popravilo ni
mogoče ali ni smotrno, lahko ponudnik nadomestno opremo odvzame v roku 20 delovnih dni od obvestila o nezmožnosti oziroma nesmotrnosti popravila;
– pogoj: garancijski rok za zamenjano
opremo in storitev 12 mesecev.
Vse okvare opreme s področja B1 in
B2, ki povzročijo motnjo ali preprečijo uporabo storitve več kot enemu uporabniku, se
šteje za kritično okvaro.
Ostala oprema:
– pogoj: vzpostavitev delovanja v roku
dveh dni oziroma instalacija ustrezne nadomestne opreme za čas popravila v tem roku;
– pogoj: popravilo v roku 15 dni. V primeru, da se izkaže, da popravilo ni mogoče ali ni smotrno, lahko ponudnik nadomestno opremo odvzame v roku 7 dni od obvestila o nezmožnosti oziroma nesmotrnosti popravila;
– pogoj: garancijski rok za zamenjano
opremo in storitev 12 mesecev.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
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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: 10. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: tarife in
cene.
V točki Tarife in cene mora ponudnik
posredovati naslednje podatke:
– cena splošne delovne ure servisnega
posega (60 minut) za področje prijave: Aspl,
B1spl, B2spl, Cspl;
– cena mesečnega pavšala (za področji
B1 in B2): B1pav, B2pav;
– cena ure serviserja na poti (60 minut)
za področje prijave: Apot, B1pot, B2pot,
Cpot.
Uteži za normiranje cen za ugotavljanje
najugodnejšega ponudnika:
Področje / Utež za ceno delovne ure
serviserja / Utež za ceno ure serviserja na
poti / Utež za ceno pavšala
A
B1
B2
C

0,80
0,2
0,2
0,80

0,20
0,05
0,05
0,20

0
0,75
0,75
0

Legenda:
A, B1, B2, C – področja prijave
Način izračuna najugodnejšega ponudnika po področjih:
A= (Aspl * 0,8 + Apot * 0,2) / (1+ (K *
0,05))
B= (B1spl *0,2 + B1pot *0,05+ B1pav
*0,75 +B2spl *0,2 + B2pot *0,05+ B2pav
*0,75) / (1 + (K * 0,05))
C= (Cspl * 0,8 + Cpot * 0,2) / (1+ (K *
0,05))
Xspl – cena delovne ure za posamezno
področje prijave
Xpot – cena serviserja na poti za posamezno področje prijave
Xpav – cena pavšala (samo za področje
prijave B1 in B2)
(1 + (K*0,05)) – faktor širokopasovnosti
K=n–1
n = seštevek prijav po področjih za posamezno območje prijave
Faktor širokopasovnosti pomeni za naročnika določeno znižanje stroškov v primeru, da določen ponudnik pokriva več
področij prijave. Naročnik ima v primeru,
če za vse vrste okvar kliče le enega izvajalca, manjše stroške. Analiza pogarancijskih
servisnih posegov v preteklih dveh letih je
pokazala, da pogosto do prihoda serviserja ni mogoče točno določiti vzroka napake
(npr. ali je napaka na delovni postaji, aktivni mrežni opremi, pasivni mrežni opremi ali
celo na strežniku). Tako je v preteklih dveh
letih v povprečju prišlo do slabe dvajsetine
posegov (1/20 oziroma 0,05), kjer so bili
klicani serviserji, ki so usposobljeni za vzdrževanje opreme, ki ni predmet odprave napake. V primeru, da bi izvajalec pokrival
tudi področje, ki je predmet okvare, bi lahko to napako odpravil, tako pa so nastajali
dvojni stroški zaradi poziva usposobljene-

mu izvajalcu. Da bi tovrstne stroške naročnik v prihodnje znižal (načelo gospodarnosti porabe javnih sredstev), v odstotku, ki
tovrstne primere opravičuje, preferira izvajalce, ki so na določenem območju
sposobni pokriti več področij servisiranja
opreme.
– pogoj: kot usposobljeni in sposobni
bodo za vsako območje in področje prijave
šteli ponudniki, katerih ponudbe bodo izpolnjevale vse zahteve iz pogojev. Izmed
usposobljenih in sposobnih ponudnikov bodo za vsako območje in področje prijave
izbrani tisti, ki bodo glede na navedena merila, ki predstavljajo ekonomsko najugodnejše ponudbe, dosegli najugodnejši rezultat.
V primeru identičnih ponudb bo izbrana
ponudba ponudnika, ki ima višji kapital.
18. Morebitne druge informacije o
naročilu: razpisna dokumantacija je na
voljo na spletnih straneh naročnika na
naslovu http://www.gov.si/razpisi/, vprašanja v zvezi z javnim naročilom lahko
ponudniki postavljajo preko informacijskega sistema, dosegljivega na naslovu:
http://www2.gov.si:8000/javnar/jnvodg.nsf.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 92 z dne
12. 11. 1999.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2001.
Center Vlade Republike Slovenije
za informatiko
Ob-47867
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Trbovlje,
faks
03/56-52-120,
tel.
03/56-26-144, e-mail: sandra.juvan@rth.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: zdravstvene storitve: obdobni pregledi (medicina dela)
– 1 B, št. kat. 25.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sprejemljiva je ponudba za celotno naročilo
ali za posamezen sklop.
– sklop 1: obdobni pregledi za delavce
s področja Hrastnika,
– sklop 2: obdobni pregledi za delavce
s področja Trbovelj,
– sklop 3: obdobni pregledi za delavce
s področja Zagorja.
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: do 30. 6. 2002.
8. (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, komercialni oddelek, dodatne informacije Aleksandra Juvan.
Razpisna dokumentacija se zahteva
osebno ali pisno na naslovu naročnika. Dokumentacija je na vpogled na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 10.000 SIT +
DDV, način plačila: na blagajni Rudnika Trbovlje-Hrastnik, d.o.o. Trg revolucije 12, Trbovlje, nakazilo na žiro račun številka
52700-601-18647 pri APP Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno obvezno navesti, za kateri razpis se plačuje dokumentacija in pisno
sporočiti ga. Juvan vse podatke, potrebne
za izstavitev računa.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 5. 6. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oz. p.p. 80), komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje se bo vršilo v sejni sobi
Rudnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje dne 5. 6. 2001 ob
9.30.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 10% ponudbene vrednosti in izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti.
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 (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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: izvajalec je lahko javni zavod oziroma druga pravna ali fizična oseba s koncesijo za opravljanje dejavnosti v mreži zdravstvene službe, v
skladu z zdravstvenimi predpisi.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 30. 6. 2002.
Sprejem ponudbe bo potekal v skladu z
ZJN-1.
17. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo je ponudbena vrednost (cena na enoto x količina).
Cena na enoto mora vsebovati vse sestavine, tako da naročnik na ceno ponudniku ne plačuje nobenih dodatkov. Naročnik
bo ceni na enoto prištel stroške javnega
transporta do kraja izvedbe storitve za 1
delavca (npr. za delavca s področja Hrastnika stroške javnega transporta od Hrastnika do kraja izvedbe storitev), tako da bo
vrednost ponudbe zajemala vse stroške izvedbe javnega naročila.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2001.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

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
Razveljavitev
Ob-47825
Javni razpis za oddajo naročila po omejenem postopku za živila, medicinske pripomočke in material, kurilno olje in pranje in
dobavo opranega perila, naročnika Center
Dolfke Boštjančič, Draga 1292 Ig, objavljen v Uradnem listu RS, št. 27 z dne 13. 4.
2001, Ob-46878 (stran 1745) se v celoti
razveljavi.
Center Dolfke Boštjančič, Draga
Popravek
Št. 791-10-1/01-3221
Ob-47821
V javnem razpisu po omejenem postopku za dobavo prehrambenih artiklov, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 22-23 z
dne 30. 3. 2001, Ob-45863, št.
2020-09-B-01-004, stran 1446, se datum
v 6.(a) točki popravi in se točka pravilno
glasi:
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do dne 11. 5. 2001 do 14. ure.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij
Št. 2/2001
Ob-47422
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta.
2. Naslov naročnika: Razlagova 14,
2000 Maribor, telefaks 02/25-27-056.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniški material (papir, pisala in ostalo).
(b) Kraj dobave: Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 7. 2001
do 1. 7. 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Univerza v
Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta,
Razlagova 14, 2000 Maribor, dekanat, tajnik fakultete mag. Viktor Lednik (tel.
02/22-90-230).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 18. 5. 2001,
dnevno med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 18. 5. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, dekanat, Razlagova
14, 2000 Maribor.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo obveznosti plačeval v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna.
9. 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
nastopa skupina izvajalcev, naročnik zahteva v primeru izbire predložitev pravnega akta o skupni izvedbi naročila v skladu z drugim odstavkom 47. člena ZJN.
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: /
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: po potrebi naročnika.
12. Merila za ocenitev ponudb: cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo izbranim kandidatom
priznal usposobljenost za tri leta.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 4. 2001.
Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta
Št. 2/01
Ob-47465
1. Naročnik: Zdravstveni dom Koper.
2. Naslov naročnika: Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniški in potrošni material ter obrazci.
(b) Kraj dobave: Zdravstveni dom Koper.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
bo kandidatom priznana za dobo 3 let, pogodba za dobavo blaga bo sklenjena za vsakih 6 mesecev posebej.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo, dodatne informacije: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva
3, uprava – tajništvo, III. nadstropje, Nadja
Buzečan, faks 066/273-118, po enodnevni predhodni najavi po faksu; na zahtevo pa
tudi po pošti ali elektronski pošti.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
14. 5. 2001; vsak delavnik med 9. in
14. uro.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun naročnika št.
51400-603-31408 s pripisom: “za razpisno dokumentacijo: pisarniški material”.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 15. 5. 2001, do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper; uprava – tajništvo.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od okvirne vrednosti javnega naročila.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji plačila so določeni v razpisni dokumentaciji.
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: pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb do 15. 5. 2001,
odločitev o sprejemu 21. 5. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 4. 2001.
Zdravstveni dom Koper
Št. 4/01
Ob-47466
1. Naročnik: Zdravstveni dom Koper.
2. Naslov naročnika: Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper.
3. (a) Vrsta in količina blaga: zobozdravstveni material.
(b) Kraj dobave: Zdravstveni dom Koper.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
bo kandidatom priznana za dobo 3 let, pogodba za dobavo blaga bo sklenjena za vsakih 6 mesecev posebej.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo, dodatne informacije: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva
3, uprava – tajništvo, III. nadstropje, Nadja
Buzečan, faks 066/273-118, po enodnevni predhodni najavi po faksu; na zahtevo pa
tudi po pošti ali elektronski pošti.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
14. 5. 2001; vsak delavnik med 9. in
14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dkoumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
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kazilo na žiro račun naročnika št.
51400-603-31408 s pripisom: “za razpisno dokumentacijo: zobozdravstveni material”.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 15. 5. 2001, do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper; uprava – tajništvo.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od okvirne vrednosti javnega naročila.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji plačila so določeni v razpisni dokumentaciji.
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: pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb do 15. 5. 2001,
odločitev o sprejemu 21. 5. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 4. 2001.
Zdravstveni dom Koper
Št. 3/01
Ob-47467
1. Naročnik: Zdravstveni dom Koper.
2. Naslov naročnika: Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper.
3. (a) Vrsta in količina blaga: material
za nego ran, ostali sanitetni material,
razkužila in dezinficiensi.
(b) Kraj dobave: Zdravstveni dom Koper.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
bo kandidatom priznana za dobo 3 let, pogodba za dobavo blaga bo sklenjena za vsakih 6 mesecev posebej.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo, dodatne informacije: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva
3, uprava – tajništvo, III. nadstropje, Nadja
Buzečan, faks 066/273-118, po enodnevni predhodni najavi po faksu; na zahtevo pa
tudi po pošti ali elektronski pošti.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
14. 5. 2001; vsak delavnik med 9. in
14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dkoumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-

kazilo na žiro račun naročnika št.
51400-603-31408 s pripisom: “za razpisno dokumentacijo: sanitetni material”.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 15. 5. 2001, do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper; uprava – tajništvo.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od okvirne vrednosti javnega naročila.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji plačila so določeni v razpisni dokumentaciji.
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: pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb do 15. 5. 2001,
odločitev o sprejemu 21. 5. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 4. 2001.
Zdravstveni dom Koper
Št.5/01
Ob-47468
1. Naročnik: Zdravstveni dom Koper.
2. Naslov naročnika: Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper.
3. (a) Vrsta in količina blaga: laboratorijski material in diagnostična sredstva.
(b) Kraj dobave: Zdravstveni dom Koper.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko kandidirajo na naslednje
skupine:
1. skupina: laboratorijski material,
2. skupina: diagnostična sredstva.
Ponudniki lahko kandidirajo samo na
eno skupino ali na obe skupini razpisanega blaga.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
bo kandidatom priznana za dobo 3 let, pogodba za dobavo blaga bo sklenjena za vsakih 6 mesecev posebej.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo, dodatne informacije: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva
3, uprava – tajništvo, III. nadstropje, Nadja
Buzečan, faks 066/273-118, po enodnevni predhodni najavi po faksu; na zahtevo pa
tudi po pošti ali elektronski pošti.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
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14. 5. 2001; vsak delavnik med 9. in
14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dkoumentacijo: 10.000 SIT, virmansko
nakazilo na žiro račun naročnika št.
51400-603-31408 s pripisom: “za razpisno dokumentacijo: laboratorijski material”.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 15. 5. 2001, do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper; uprava – tajništvo.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od okvirne vrednosti javnega naročila.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji plačila so določeni v razpisni dokumentaciji.
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: pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb do 15. 5. 2001,
odločitev o sprejemu 21. 5. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 4. 2001.
Zdravstveni dom Koper
Št. 1/01
Ob-47469
1. Naročnik: Zdravstveni dom Koper.
2. Naslov naročnika: Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper.
3. (a) Vrsta in količina blaga: zdravila.
(b) Kraj dobave: Zdravstveni dom Koper.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
bo kandidatom priznana za dobo 3 let, pogodba za dobavo blaga bo sklenjena za vsakih 6 mesecev posebej.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo, dodatne informacije: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva
3, uprava – tajništvo, III. nadstropje, Nadja
Buzečan, faks 066/273-118, po enodnevni predhodni najavi po faksu; na zahtevo pa
tudi po pošti ali elektronski pošti.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do 14. 5.
2001; vsak delavnik med 9. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dkoumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
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kazilo na žiro račun naročnika št.
51400-603-31408 s pripisom: “za razpisno dokumentacijo: zdravila”.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 15. 5. 2001, do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper; uprava – tajništvo.
7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od okvirne vrednosti javnega naročila.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
plačila so določeni v razpisni dokumentaciji.
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: pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb do 15. 5. 2001,
odločitev o sprejemu 21. 5. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 4. 2001.
Zdravstveni dom Koper
Št. 708/2001
Ob-47535
1. Naročnik: Vrtec Ig.
2. Naslov naročnika: Ig 205, 1292 Ig,
tel. 01/28-62-531, telefaks 01/28-62-531.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago v skladu s 3. odstavkom
19. člena ZJN-1.
(b) Kraj dobave: Ig.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo za naslednje skupine blaga oziroma sklope:
1. skupina: mleko in mlečni izdelki,
2. skupina: posebni jogurti,
3. skupina: meso in mesni izdelki,
4. skupina: kruh in pekovsko pecivo,
5. skupina: zelenjava in suhe stročnice,
6. skupina: sadje in konzervirano sadje,
7. skupina: sadni sokovi,
8. skupina: ribe in ribje konzerve,
9. skupina: žita, mlevski izdelki, testenine,
10. skupina: sveže in zmrznjeno pecivo,
11. skupina: ostalo prehrambeno blago,
12. skupina: razno blago.
Ponudniki lahko konkurirajo za eno skupino oziroma sklop, za več skupin oziroma
sklopov ali za vse skupaj.
Ponudnikom bo priznana sposobnost po
skupinah oziroma sklopih.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 6. 2001,
1. 6. 2004, tri leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Vrtec Ig, Ig 205,
1292 Ig, Jožica Kovačič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
10. 5. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na ŽR št.
50106-603-403542.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 15. 5. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Vrtec Ig, Ig 205, 1292 Ig.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev financiranja.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe o skupnem nastopu.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega žiro računa,
– da ima ponudnik ustrezne izkušnje z
dobavo blaga javnim zavodom oziroma drugim proračunskim uporabnikom,
– da ponudnik zagotavlja zahtevane letne količine blaga,
– da nudi 30-dnevni plačilni rok,
– da zagotavlja dostavo blaga fco skaldišče naročnika razloženo.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 27. 5. 2001, 30. 5. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Vrtec Ig, Ig 205, 1292 Ig, tel.
01/28-62-531.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2001.
Vrtec Ig
Št. 34/2001
Ob-47566
1. Naročnik: Vrtec Šentjur, Občina Šentjur pri Celju.
2. Naslov naročnika: Vrtec Šentjur, ulica Dušana Kvedra 25, 3230 Šentjur, tel.
03/574-12-79, faks 03/574-12-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano v skupni letni ocenjeni vrednosti 24,000.000 SIT.
(b) Kraj dobave: Vrtec Šentjur, ulica Miloša Zidanška 11, Šentjur.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj:
A) mleko in mlečni izdelki,
B) meso in mesni izdelki,
C) ribe, mehkužci in konzervirane ribe,
D) konzervirani izdelki,
E) sveža zelenjava, sadje in stročnice,
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F) zamrznjena zelenjava in sadje,
G) sadni nektari, sokovi in sirupi,
H) kruh in pekovsko pecivo,
I) zamrznjeni izdelki iz testa,
J) žita, mlevski izdelki in testenine,
K) jajca,
L) olja in izdelki,
M) ostalo prehrambeno blago.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava blaga: v skladu s 3. točko 19. člena ZJN - I,
stalne sukcesivne dobave na podlagi sportnih naročil naročnika za čas od 1. 8. 2001
do 31. 7. 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Vrtec Šentjur, ulica Dušana Kvedra 25, (tajništvo – prevzem
razpisne dokumentacije); dodatne informacije samo pisno na tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 9. in 12.
uro, do vključno 15. 5. 2001, ob predložitvi
dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko 8.300 SIT
(vključen DDV), na ŽR 50770-603-37191
sklicna številka: 00 120005.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 18. maj 2001 (kompletna ponudbena
dokumentacija za prvo in drugo fazo postopka mora biti pripravljena na naslednji
način: listi v dokumentaciji povezani z vrvico, speti – vezani v mapo.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Vrtec Šentjur, ulica Dušana Kvedra 25, Šentjur (tajništvo), v zaprti kuverti,
označeni z napisom Ne odpiraj – Ponudba,
navedena številka objave ter navedba sklopa, več sklopov, naslov pošiljatelja.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: kolikor
ponudbena
vrednost
presega
25,000.000 SIT, bančna garancija v višini
10% vrednosti naročila, veljavna do 30. 8.
2001.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
45-dnevni plačilni rok.
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 bo predložil ob povabilu – druga
faza,
– da zagotavlja razpisane vrste in količine blaga sukcesivno, na podlagi sprotnih
naročil naročnika v obdobju treh let,
– da bo dostava fco skladišče naročnika
razloženo,
– da bo ažurno dostavljal predračune,
cenike (na disketi in v pisni obliki) in informacije o posebnih ponudbah,
– da odzivni čas ni daljši od 24 ur,
– da bo na zahtevo naročnika dostavil
vzorce blaga,
– da ima organizirano intervencijsko službo za nujno dostavo blaga,
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– in drugi pogoji določeni v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb do 1. 6. 2001 do
12. ure, kandidati bodo obveščeni o sprejemu ponudbe v roku 8 dni po javnem odpiranju ponudb.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: kandidati bodo skupaj z obvestilom
o priznanju sposobnosti in usposobljenosti
povabljeni k predložitvi ponudb in obveščeni o datumu in uri odpiranja ponudb
(69. člen ZJN - 1).
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. april 2001.
Vrtec Šentjur
Št. 345/01
Ob-47585
1. Naročnik: Vzgojnovarstveni zavod Vrtec Ptuj.
2. Naslov naročnika: Prešernova 29, Ptuj,
tel. 02/787-59-00, faks 02/787-59-05.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
– lahko kurilno olje,
– prehrambeno blago po tretjem odstavku 19. člena ZJN.
(b) Kraj dobave: Ptuj.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo za
naslednje skupine oziroma sklope:
1. skupina: sadje in zelenjava,
2. skupina: pekovski izdelki,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki,
4. skupina: meso in mesni izdelki,
5. skupina: perutninski izdelki,
6. skupina: razna živila (9 podskupin),
7. skupina: lahko kurilno olje.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7.
2001 do 30. 6. 2004, tri leta.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Prešernova 29,
Ptuj, Sonja Majcen.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
10. 5. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na ŽR št.
52400-603-30533, sklic na številko: 00
1032001.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 15. 5. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Vzgojnovarstveni zavod Vrtec Ptuj,
Prešernova 29, Ptuj.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe o skupnem nastopu.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega žiro računa,
– da nudi 30-dnevni plačilni rok,
– da zagotavlja zahtevane količine blaga,
– da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika razloženo,
– da zagotavlja kontrolo kakovosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 5. 2001, 10. 6. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 4. 2001.
Vrtec Ptuj
Št. 230-1/01-3
Ob-47647
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. (a) Vrsta in količina blaga: kurilno
olje (EL), 1.000.000 litrov.
(b) Kraj dobave: Šempeter pri Gorici.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave v času trajanja pogodbenega razmerja.
5. (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 6.a točke.
(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.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 15. 5. 2001 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Splošna bolnišnica “dr. Franca
Derganca“ Nova Gorica, Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici – tajništvo uprave (po pošti ali osebno).
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): /
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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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in
predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb do
22. 6. 2001, odločitev o sprejemu
29. 6. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Barbara Kobal, univ. dipl. pravnica,
vodja javnih naročil (tel. 05/30-31-811, int.
280) in Renato Gomišček, vodja nabavne
službe (tel. 05/30-31-811, int. 273).
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 4. 2001.
Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Št. 122/2001
Ob-47667
1. Naročnik: Zdravstveni dom Trebnje.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom
Trebnje, Goliev trg 3, 8210 Trebnje, faks
07/348-17-69, e-mail: zd.trebnje@siol.net,
tel. 07/348-17-40.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
A) material za oskrbo ran, pomožni
material in potrošni material,
B) laboratorijski material,
C) stomatološki material,
vse v ocenjenih količinah, razvidnih iz
razpisne dokumentacije.
(b) Kraj dobave: Trebnje, Goliev trg 3.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponuditi je možno tudi blago posamezne skupine.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 6.
2001 do 31. 5. 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo, dodatne informacije: Zdravstveni dom
Trebnje, Goliev trg 3, Slavka Gešman, dodatne informacije samo pisno.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 10. 5. 2001
po predložitvi dokazila o plačilu, vsak delavnik med 10. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT za vse skupine
blaga ali 3.500 SIT za posamezno skupino
blaga nakazati z virmanom na ŽR
52120-603-32174 s pripisom “Javni razpis za dobavo blaga“.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 18. 5. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Zdravstveni dom Trebnje, Goliev
trg 3, tajništvo.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančna garancija v višini 2% od ocenjene vrednosti, če ta presega 25,000.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
30-dnevni rok plačila.
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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: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 21. 5. 2001 do 10. ure, 23. 5. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2001.
Zdravstveni dom Trebnje
Št. 210-1/01-3
Ob-47657
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. (a) Vrsta in količina blaga: potrošni
nemedicinski material, pisarniški material, čistila in PE vrečke.
(b) Kraj dobave: Šempeter pri Gorici.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave v času trajanja pogodbenega razmerja.
5. (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 6.a točke.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 950 DDV, virmansko na ŽR 52000-603-32020, ali gotovinsko pri blagajni zavoda.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 16. 5. 2001 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Splošna bolnišnica “dr. Franca
Derganca“ Nova Gorica, Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici – tajništvo uprave (po pošti ali osebno).
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb do 26. 6. 2001,
odločitev o sprejemu 2. 7. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Barbara Kobal, univ. dipl. pravnica,
vodja javnih naročil (tel. 05/30-31-811, int.
280) in Renato Gomišček, vodja nabavne
službe (tel. 05/30-31-811, int. 273).
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 4. 2001.
Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Št. 1-DIR/001-454-1/P
Ob-47860
1. Naročnik: Dom upokojencev Polzela.
2. Naslov naročnika: Polzela 18, 3313
Polzela,
tel.
03/57-203-31,
faks
03/572-00-23, el.pošta: dom.upokojencev – polzela@netsi.net.
(a) Vrsta in količina blaga:
– skupina A. živila in material za prehrano:
– podskupina 1: sadje (A),
– podskupina 2: sadje (B),
– podskupina 3: kmetijski pridelki (A),
– podskupina 4: kmetijski pridelki (B),
– podskupina 5: konzervirana zelenjava,
– podskupina 6: zamrznjeni artikli,
– podskupina 7: kruh in pekovsko pecivo,
– podskupina 8: mlevski izdelki,
– podskupina 9: testenine,
– podskupina 10: sveže meso in drobovina,
– podskupina 11: perutninsko meso,
– podskupina 12: mesni izdelki,
– podskupina 13: mleko in mlečni izdelki,
– podskupina 14: jajca,
– podskupina 15: mineralne vode, sokovi…,
– podskupina 16: čaji,
– podskupina 17: splošno prehrambeno blago (A),
– podskupina 18: splošno prehrambeno blago (B),
– podskupina 19: enteralna prehrana.
– Skupina B. ekstra lahko kurilno olje.
(b) Kraj dobave: Polzela.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki se lahko prijavijo na vse
skupine s podskupinami, na vsako posamezno skupino posebej, ali vsako podskupino posebej.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7.
2001 do 30. 6. 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, Celje, tel.
03/54 346 15, Jože Cerovšek.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave v
Uradnem listu RS do 24. 5. 2001, vsak
delovni dan od ponedeljka do petka od 8.
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z upoštevanim DDV. Ponudniki morajo znesek nakazati na ŽR: 50700-603-31892. Davčna številka: 43103375 (na položnico morajo ponudniki napisati svoj točen naslov in svojo
davčno številko zaradi izstavitve računa).
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: (I. faza) 25. 5. 2001 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Dom upokojencev Polzela 18,
3313 Polzela.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v II.
fazi bančno garancijo v višini 500.000 SIT,
če ponudba presega 25 mio SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: 45-dnevni
plačilni rok in dekadno fakturiranje.
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: /
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 12. 6. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 4. 2001.
Dom upokojencev Polzela
Št. 1-DIR/001-453-1/K
Ob-47861
1. Naročnik: Dom starejših občanov Krško.
2. Naslov naročnika: Kovinarska ulica
13, 8270 Krško, tel. 07/48-818-52, faks
07/48-818-80, el. pošta: krsko@ssz- slo.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
A. živila in material za prehrano:
– podskupina 1: sadje,
– podskupina 2: kmetijski pridelkizelenjava sveža,
– podskupina 3: zelenjava in sadje
zamrznjeno,
– podskupina 4: kruh in pekovsko
pecivo,
– podskupina 5: splošno prehrambeno
blago,
– podskupina 6: testenine,
– podskupina 7: mleko in mlečni izdelki,
– podskupina 8: meso,
– podskupina 9: perutnina,
– podskupina 10: ribe,
– podskupina 11: jajca,
– podskupina 12: alkoholne pijače,
– Podskupina 13: brezalkoholne pijače;
B. čistila:
Podskupina 1: pralna sredstva, osebna
higiena, čistila,
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Podskupina 2: pomivalna sredstva,
C. sanitetni material.
(b) Kraj dobave: Krško.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki se lahko prijavijo na vse
skupine s podskupinami, na vsako posamezno skupino posebej, ali vsako podskupino posebej.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7.
2001 do 30. 6. 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske
regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje, tel.
03/54-346-15, Jože Cerovšek.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave v Uradnem listu RS do 24. 5. 2001, vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z upoštevanim
DDV. Ponudniki morajo znesek nakazati na
ŽR: 50700-603-31892. Davčna številka
43103375 (na položnico morajo ponudniki
napisati svoj točen naslov in svojo davčno
številko, zaradi izstavitve računa).
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: (I. faza) 25. 5. 2001 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Dom starejših občanov Krško,
Kovinarska ulica 13, 8270 Krško.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v II.
fazi bančno garancijo v višini 500.000 SIT,
če ponudba presega 25 mio SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: 45-dnevni
plačilni rok in dekadno fakturiranje.
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: /
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: okvirni datum za predložitev ponudb
11. 6. 2001, okvirni datum o odločitvi prejema ponudbe 18. 6. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa:/
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 4. 2001.
Dom starejših občanov Krško
Št. 02-141/1-2001
Ob-47866
1. Naročnik: Psihiatrična bolnišnica Idrija.
2. Naslov naročnika: Pot Sv. Antona 49,
5280 Idrija, tel. 05/37-34-400, faks
05/37-73-651,
e-naslov:
srecko.kogoj@pb-idrija.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po tretjem odstavku 19. člena
ZJN-1 po skupinah ali sklopih.
(b) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišnica
Idrija, Pot Sv. Antona 49, 5280 Idrija.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: da –
ponudniki lahko konkurirajo na naslednje
skupine oziroma sklope (vrednosti skupin
so orientacijske, letne):
SIT

1. meso
2. perutnina, puranje
meso in izdelki
3. drugi mesni izdelki
4. pašteta
5. ribe in morski sadeži
6. sadje
7. sveža zelenjava
8. vložena zelenjava in
drugi konzervirani izdelki
9. mleko
10. mlečni izdelki
11. mlečni izdelki
12. jajca
13. kruh in pekovsko pecivo
14. čaji
15. začimbe
16. razno prehrambeno
blago

9,500.000
4,900.000
5,600.000
1,100.000
2,500.000
5,000.000
14,300.000
1,800.000
2,800.000
1,900.000
3,200.000
900.000
2,700.000
1,800.000
400.000
6,000.000

Ponudniki lahko konkurirajo na eno skupino oziroma sklop, več sklopov ali za vse
skupaj. Ponudnik mora ponuditi vse vrste
blaga iz skupine. Sposobnost bo ponudnikom
priznana po skupinah ali sklopih.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvidoma
od 1. 7. 2001 do 1. 7. 2004, pogodbe za
dobavo blaga se sklenejo za vsako leto posebej.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Psihiatrična
bolnišnica Idrija, Terezija Keršmanc.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
18. 5. 2001 med 8. in 11. uro vsak delovni
dan s predložitvijo potrdila o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo ob predložitvi potrdila o vplačilu 5.000 SIT (v ceni je vključen 19% DDV) na
žiro račun Psihiatrične bolnišnice Idrija, št.
52020-603-30869, sklic 00 01-01, z obvezno navedbo davčne številke.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 18. 5. 2001 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je treba predložiti prijavo: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot Sv.
Antona 49, 5280 Idrija.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: v skladu z razpisno dokumentacijo.
8. Pogoji financiranja in plačila in / ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene pogodbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za izpolnjevanje finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
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splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona o javnih naročilih: v skladu z razpisno
dokumentacijo.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 15. 6. 2001, 19. 6. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot Sv.
Antona 49, 5280 Idrija, Srečko Kogoj, tel.
05/373-44-13.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo objavljeno.
15. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 24. 4. 2001.
Psihiatrična bolnišnica Idrija

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
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Št. 22/9-1/2001
Ob-47434
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran.
3. Datum izbire: 13. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sredstva za higieno in dezinfekcijo.
Kraj dobave: Ankaran.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: kakovost, cena in plačilni pogoji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 9,511.147,60
SIT brez vključenega DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za vse razen ščetk: 8,330.203 SIT,
8,298.547,60 SIT,
– za ščetke: 1,548.000 SIT, 1,212.600
SIT; DDV ni vključen.
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: 18. 4. 2001.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Popravek
Ob-47520
V zahtevi za objavo obvestila o izbiri dobaviteljev kruha in pekovskih izdelkov za potrebe OŠ Loka Črnomelj, Kidričeva 18, 8340
Črnomelj, objavljeni v Uradnem listu RS, št.
27 z dne 13. 4. 2001 (stran 1753), številka
javnega naročila 216, Ob-46752, se v
6. točki sklop 1 popravi in pravilno glasi:
Sklop 1 – kruh in pekovski izdelki se
naročilo dodeli Manja, d.o.o., Trdinova 22,
Metlika, v vrednosti 5,476.110,56 SIT.
OŠ Loka Črnomelj
Št. 001/01
Ob-47432
1. Naročnik: RTH, d.o.o., Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje.
3. Datum izbire: 3. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: elektromotor Exdel, 1 kos.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Rudis Trbovlje, Trg revolucije 25b, 1420 Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: 8,403.653,90
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 7,200.000 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: /
Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.

Št. 95/1-01
Ob-47445
1. Naročnik: Kovod Postojna, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Jeršice 3, 6230
Postojna,
tel.
05/726-45-51,
faks
05/726-22-11, e-mail:kovodpostojna@siol.net.
3. Datum izbire: 2. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: fazoni; cevi; armature; spojni; tesnilni
in priključni material; vodomeri.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, rok plačila, rok dobave, finančna usposobljenost.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– cevi: Vodi Gorica,
– fazoni: Vodi Gorica,
– armature: Armex Ivančna Gorica,
– spojni, tenilni in priključni material:
Armex Ivančna Gorica,
– vodomeri: Armex Ivančna Gorica.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop cevi: 18,618.550 SIT,
– sklop fazoni: 6,815.731 SIT,
– sklop armature: 10,035.316,40 SIT,
– sklop spojni, pri in tes. mat.:
9,264.438,97 SIT,
– sklop vodomeri: 12,051.179,10 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem:/
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop
cevi:
24,891.083
SIT,
18,618.550 SIT,
– sklop fazoni: 11,521.767,20 SIT,
6,815.731,00 SIT,
– sklop armature: 14,255.495,50 SIT,
10,035.316,40 SIT,
– sklop spojni, pri in tes. mat.
9,920.150,15 SIT, 9,264.438,97 SIT,

– sklop vodomeri: 26,264.062,44 SIT,
12,051.179,10 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu:/
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omenjenega postopka:/
13. Številka objave predhodnega razpisa:/
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
17. 4. 2001
Kovod Postojna, d.o.o.
Ob-47485
1. Naročnik: Psihiatrična klinika Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Studenec 48,
1260 Ljubljana Polje, tel. 01/58-72-100,
faks 01/52-84-618.
3. Datum izbire: delni sklep o izbiri 21. 2.
2001, dokončni 22. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sanitetni material, količine vnaprej
niso določljive, kraj dobave je sedež naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: edino merilo je bila cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– Iris d.o.o., Rimska 8, Ljubljana,
– Medis d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana,
– Simps’s d.o.o., Motnica 3, Trzin,
– Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, Ljubljana,
– Salus d.d., Mašera Spasičeva 10, Ljubljana,
– Interpart d.o.o., Cesta na Brdo 49,
Ljubljana,
– Merit d.o.o., Šmartinska 130, Ljubljana,
– Prima d.o.o., Igriška 2, Ljubljana,
– Mikro+Polo, Lackova 78, Maribor,
– Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,
– Emporio medical d.o.o., Prešernova 5,
Ljubljana,
– Johnson & Johnson PE Ljubljana,
Šmartinska 140, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: količine niso
točno določene, zato je pogodbena vrednost
neznana.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 16 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 119 z dne 22. 12.
2000, Ob-40967.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
19. 4. 2001.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 28/2
Ob-47742
1. Naročnik: Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice.
3. Datum izbire: 12. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: kraj dobave je fco Osnovna šola Toneta
Čufarja, Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice.
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Skupina, podskupina in
vrsta ponujenega blaga

Štev.
ponudb

Ponudnik

Ponujena cena
najugod. cena

1. Mleko in mlečni izdelki
1.1. mleko
1.2. jogurti
1.3. maslo
1.4. siri
1.5. sveži siri
1.6. smetana
1.7. pudingi
1.9. margarina

1
1
1
1
1
1
1
1

Mlekarna Celeia, d.o.o.
Mlekarna Celeia, d.o.o.
Mlekarna Celeia, d.o.o.
Mlekarna Celeia, d.o.o.
Mlekarna Celeia, d.o.o.
Mlekarna Celeia, d.o.o.
Mlekarna Celeia, d.o.o.
Mlekarna Celeia, d.o.o.

1.674.408,00
1.219.431.38
263.492,00
996.271.16
107.736.48
207.705.54
89.756.20
158.408.49

2. Meso in mesni izdelki
2.1. meso goveje

5

2.2. meso svinjsko

5

2.3. meso piščančje

6

2.4. meso puranje

6

2.5. meso telečje

5

2.6. kosti

5

2.7. suhomesni izdelki

5

2.8. obarjene klobase iz
piščančjega mesa

5

Jurij Jurmes d.d.
Jem, Jes.mesnine d.d.
Mesarija Mlinarič, d.o.o.
Mesarstvo Čadež s.p.
Mesarija Janc Anton s.p.
Jurij Jurmes d.d.
Jem, Jes.mesnine d.d.
Mesarija Mlinarič, d.o.o.
Mesarstvo Čadež s.p.
Mesarija Janc Anton s.p.
Jurij Jurmes d.d.
Kvibo d.o.o. Tržič
Mesarija Mlinarič, d.o.o.
Mesarstvo Čadež s.p.
Mesarija Janc Anton s.p.
Perutnina Ptuj d.d.
Jurij Jurmes d.d.
Kvibo d.o.o. Tržič
Mesarija Mlinarič, d.o.o.
Mesarstvo Čadež s.p.
Mesarija Janc Anton s.p.
Perutnina Ptuj d.d.
Jurij Jurmes d.d.
Jem, Jes.mesnine d.d.
Mesarija Mlinarič, d.o.o.
Mesarstvo Čadež s.p.
Mesarija Janc Anton s.p.
Jurij Jurmes d.d.
Jem, Jes.mesnine d.d.
Mesarija Mlinarič,d.o.o.
Mesarstvo Čadež s.p.
Mesarija Janc Anton s.p
Jurij Jurmes d.d.
Kvibo Tržič d.o.o.
Mesarija Mlinarič, d.o.o.
Mesarstvo Čadež s.p.
Mesarija Janc Anton s.p
Jurij Jurmes d.d.
Kvibo Tržič d.o.o.
Mesarija Mlinarič, d.o.o.
Mesarstvo Čadež s.p.
Perutnina Ptuj d.d.

2,118.804,20
2,547.913,20
2,383.439,00
2,543.317,00
2,242.770,00
974,850,00
1,219.962,60
1,042.366,00
1,061.200,00
1,055.580,00
885.825,60
903.145,00
1,157.692,00
1,089.710,00
983.550,00
947.035,00
822.574,60
795.644,00
1,007.190,00
1,090.220,00
1,010.800,00
920.116,80
151.290,00
169.569,00
179.190,00
177.660,00
166.500,00
50.950,00
54.000,00
48.500,00
55.000,00
50.000,00
370.431,60
422.482,00
472.322,00
529.312,00
429.400,00
687.469,00
622.636,00
841.572,00
818.787,00
700.320,00
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Skupina, podskupina in
vrsta ponujenega blaga

Štev.
ponudb

Ponudnik

Ponujena cena
najugod. cena

2.9.obarjene klobase iz gov.
in svinj. mesa

5

2.10.poltrajne klobase

4

2.11. trajne klobase

3

2.12. kuhane klobase

5

2.13.klobase za pečenje

5

2.14. zaseka

6

2.15. pašteta

5

Jurij Jurmes d.d.
Jem, Jes.mesnine d.d.
Mesarija Mlinarič, d.o.o.
Mesarstvo Čadež s.p.
Mesar. Janc Anton s.p
Jurij Jurmes d.d.
Mesarija Mlinarič, d.o.o.
Mesarstvo Čadež s.p.
Mesar. Janc Anton s.p
Jurij Jurmes d.d.
Mesarija Mlinarič, d.o.o.
Mesarstvo Čadež s.p.
Jurij Jurmes d.d.
Jem, Jes.mesnine d.d.
Mesarija Mlinarič, d.o.o.
Mesarstvo Čadež s.p.
Mesar. Janc Anton s.p
Jurij Jurmes d.d.
Kvibo Tržič d.o.o.
Mesarija Mlinarič, d.o.o.
Mesarstvo Čadež s.p.
Mesar. Janc Anton s.p
Jurij Jurmes d.d.
Jem, Jes.mesnine d.d.
Kvibo Tržič d.o.o.
Mesarija Mlinarič,d.o.o.
Mesarstvo Čadež s.p.
Mesar. Janc Anton s.p
Jurij Jurmes d.d.
Kvibo Tržič d.o.o.
Mesarija Mlinarič, d.o.o.
Mesarstvo Čadež s.p.
Perutnina Ptuj d.d.

3. Ribe
3.1.oslič
3.2. morski pes
3.3. sardele

1
1
1

Kvibo Tržič d.o.o.
Kvibo Tržič d.o.o.
Kvibo Tržič d.o.o.

378.690,00
29.700,00
18.900,00

4. Sveža zelenjava in sadje
4.1. zelenjava

2

4.2. sadje

2

Pik As Tržič d.o.o.
Živila Kranj d.d.
Pik As Tržič d.o.o.
Živila Kranj d.d.

1,293.418,80
2,042.085,60
1,018.658,40
1,451.131,20

5. Konzervir. zelenjava in sadje
5.1. pasterizirana in sterilizirana
zelenjava

4

5.2. kompoti

2

5.3. zamrznj.zelenjava

3

Kolinska d.d., Ljubljana
Kvibo Tržič d.o.o.
Droga d.d., Portorož
Živila Kranj d.d.
Kolinska d.d. Ljubljana
Živila Kranj d.d.
Kvibo Tržič d.o.o.
Pik As d.o.o. Tržič
Živila Kranj d.d.

1,185.057,40
955.641,00
1,039.263,07
1,115.946,80
382.260,60
418.176,61
93.350,00
109.512,00
102.581,40

26.721,00
28.836,00
24.810,00
27.270,00
23.400,00
559.093,60
917.813,00
1,148.674,00
595.200,00
99.756,00
146.261,00
126.926,00
100.880,00
86.659,80
88.852,00
85.942,00
77.600,00
156.450,00
154.814,00
180.786,00
205.548,00
175.600,00
43.221,60
45.240,00
46.632,00
38.280,00
46.980,00
40.020,00
799.700,00
934.150,00
1,236.900,00
1,141.300,00
1,019.750,00
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Skupina, podskupina in
vrsta ponujenega blaga

Štev.
ponudb

Ponudnik

6. Sadni sokovi in sirupi
6.1. sok 1/1

2

6.2. sok 0,2

2

6.3. sok 0,33

2

6.4.ostale brezalk. pijače

2

6.5. sadni sirupi

2

Nektar d.o.o. Ljubljana
Živila Kranj d.d.
Nektar d.o.o. Ljubljana
Živila Kranj d.d.
Nektar d.o.o. Ljubljana
Živila Kranj d.d.
Nektar d.o.o. Ljubljana
Živila Kranj d.d.
Nektar d.o.o. Ljubljana
Živila Kranj d.d.

7. Kruh, pekov. pecivo in slaščič. pecivo
7.1. kruh v kg štrucah
3

7.2. kruh v modelu

2

7.3. kruh v 1/2 kg štrucah

3

7.4. pekovsko pecivo

3

7.5. ocvrto pecivo

5

7.6. slaščič. pecivo

4

7.7. keksi

3

8. Ostalo prehr. blago
8.1. začimbe

2

8.2. čaji

2

8.3. jajca

3

8.4. jušni koncentrati

2

8.5.mešanice kav. nad.
8.6.mešanica pr. ml. kave
8.7. marmelada

1
1
3

8.8. med

2

8.9. moka

2

8.10. sladkor
8.11. jajčne testenine

1
3

8.12. vino vrhunsko
8.13. čokoladni izdelki
8.14. kosmiči
8.15. ostalo
8.16.zamrznj. izdelki

1
1
1
1
3

Ponujena cena
najugod. cena

41.900,00
43.358,72
371.000,00
404.620,00
28.600,00
34.447,40
176.000,00
470.267,60
372.295,00
404.259,62

Planika d.o.o. Bled
Peks d.d. Škofja Loka
Žito Gorenjka d.d.
Planika d.o.o. Bled
Žito Gorenjka d.d.
Planika d.o.o. Bled
Žito Gorenjka d.d.
Don Don d.o.o. Metlika
Planika d.o.o. Bled
Žito Gorenjka d.d.
Don Don d.o.o. Metlika
Planika d.o.o. Bled
Pečjak d.o.o. Škofljica
Peks d.d., Škofja Loka
Žito Gorenjka d.d.,Lesce
Don Don d.o.o. Metlika
Planika d.o.o. Bled
Pečjak d.o.o. Škofljica
Peks d.d., Škofja Loka
Žito Gorenjka d.d. Lesce
Planika d.o.o. Bled
Pečjak d.o.o. Škofljica
Žito Gorenjka d.d. Lesce

2,015.620,00
1,865.619,12
1,775.326,22
534.860,00
575.664,00
1.440,00
1.980,00
1.283,04
2,268.470,00
2,833.422,55
2,290.458,00
244.400,00
275.319,61
349.459,30
311.991,60
280.283,60
63.000,00
42.477,94
50.347,50
47.250,00
121.800,00
75.800,88
157.540,08

Droga d.d. Portorož
Živila Kranj d.d.
Droga d.d., Portorož
Živila Kranj d.d.
Jurij Jurmes d.d.,
Pik As Tržič d.o.o.
Živila Kranj d.d.
Kolinska d.d. Ljubljana
Živila Kranj d.d.
Živila Kranj d.d.
Živila Kranj d.d.
Kolinska d.d.Ljubljana
Kvibo d.o.o. Tržič
Živila Kranj d.d.
Kolinska d.d., Ljubjana
Živila Kranj d.d.
Peks d.d. Škofja Loka
Živila Kranj d.d.
Živila Kranj d.d.
Pečjak d.o.o.
Peks d.d.
Živila Kranj d.d.
Živila Kranj d.d.
Živila Kranj d.d.
Živila Kranj d.d.
Živila Kranj d.d.
Kvibo d.o.o. Tržič
Pečjak d.o.o.
Živila Kranj d.d.

60.951,28
80.128,97
165.735,97
345.786,82
165.984,00
179.262,00
168.058,80
576.116,40
723.612,99
100.019,44
4.502,49
87.010,80
335.480,00
102.728,26
185.460,90
189.069,48
137.345,80
125.476,40
366.526,22
448.257,35
384.190,70
555.753,34
5.497,32
563.670,32
1,134.142,31
1,542.028,75
87.990,00
87.825,95
121.903,80
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire; ob izpolnjevanju vseh zahte-vanih pogojev je bilo edino merilo najugodnejša ponujena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: razvidno iz točke 4.
7. Pogodbena vrednost: razvidno iz točke 4.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: razvidno iz
točke 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: razvidno iz točke 4.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2001.
Osnovna šola Toneta Čufarja
Jesenice
Št. 02 OM/JN-2001
Ob-47490
1. Naročnik: Javne naprave, javno podjetje d.o.o Celje.
2. Naslov naročnika: tel. 03/42-56-400,
faks 42-56-412.
3. Datum izbire: 13. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: suksecivna dobava goriva in maziva.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: OMV Istrabenz d.o.o.
Ferarska 7, 6000 Koper.
7. Pogodbena
vrednost:
30,346.029,80 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 16-17 z dne 9. 3. 2001, Ob-44851.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2001.
Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.,
Celje
Št. 02 OM/JN-2001
Ob-47492
1. Naročnik: Javne naprave, javno podjetje d.o.o Celje.
2. Naslov naročnika: tel. 03/42-56-400,
faks 42-56-412.
3. Datum izbire: 13. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: suksecivna dobava goriva.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d. Dunajska
c. 50, 1527 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 36,141.761,48
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 16-17 z dne 9. 3. 2001,
Ob-44851.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2001.
Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.,
Celje
Št. 01 OM/JN-2001
Ob-47494
1. Naročnik: Javne naprave, javno podjetje d.o.o Celje.
2. Naslov naročnika: tel. 03/42-56-400,
faks 42-56-412.
3. Datum izbire: 13. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: suksecivna dobava pnevmatik za tovorna vozila.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d. Dunajska
c. 50, 1527 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 8,884.911,76
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,894.708,10 SIT in 8,884.911,76 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 16-17 z dne 9. 3. 2001,
Ob-44852.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2001.
Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.,
Celje
Št. 01 OM/JN-2001
Ob-47496
1. Naročnik: Javne naprave, javno podjetje d.o.o Celje.
2. Naslov naročnika: tel. 03/42-56-400,
faks 42-56-412.
3. Datum izbire: 13. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: suksecivna obnova avtoplačev za tovorna vozila.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Alpetour bandag d.d.
Kidričeva 55, 4220 Škofja Loka.
7. Pogodbena vrednost: 6,760.873,14
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,850.525,20 SIT in 6,760.873,14 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 16-17 z dne 9. 3. 2001, Ob-44852.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-44852.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2001.
Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.,
Celje
Št. 3-63/01
Ob-47497
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan”.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, Ljubljana, faks 42-32-2205, tel. 01/477-33-20.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: računalniški del sistema za slikanje
z magnetno resonanco in spremljevalna elektronika za zajem signalov – 2.
del – napajalnik z elektroniko Innova
307-7W – subvencionirano s strani
MŠZŠ paket X/235.13/2.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: dodatna nabava pri prvotnem dobavitelju in združljivost z obstoječo
merilno opremo – v skladu z 84. členom
ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Expo Comm Inženiring,
d.o.o., Cesta na Brdo 49, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 10,800.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Institut Jožef Stefan
Ob-47505
1. Naročnik: Onkološki inštitut Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000
Ljubljana, tel. 01/431-72-76, faks
01/432-10-76.
3. Datum izbire: 6. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava živil po skupinah:
– kruh in pekovsko pecivo;
– presno meso-mlado goveje, telečje in
svinjsko meso;
– presno meso-perutnina;
– mesni izdelki;
– mleko in mlečni izdelki;
– zamrznjene ribe; FCO Onkološki inštitut Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
Za skupine živil: kruh in pekovsko pecivo, mesni izdelki, mleko in mlečni izdelki,
so bila uporabljena naslednja merila: ponudbena cena 60%, kvaliteta živil 40%.
Za skupino živil: presno meso-mlado goveje, telečje in svinjsko meso, presno meso-perutnina, zamrznjene ribe je bilo edino
merilo najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
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za skupino: kruh in pekovsko pecivo:
Pekarna Blatnik d.o.o., Predstruge 69, Videm-Dobrepolje,
v
vrednosti
5,329.822,80 SIT;
za skupino: presno meso mlado goveje, telečje in svinjsko meso: MIP d.d., Panovška 1, Nova Gorica, v vrednosti
18,495.830 SIT;
za skupino: presno meso-perutnina: JATA d.d. Ljubljana, Hladilniška pot 34, Ljubljana, v vrednosti 5,144.555 SIT;
za skupino: mesni izdelki: MIP d.d., Panovška 1, Nova Gorica, v vrednosti
3,624.119 SIT;
za skupno: mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana, v vrednosti 16,516.116 SIT;
za skupino: zamrznjene ribe: Delmar
d.o.o., Dantejeva ul. 2, Izola, v vrednosti
924.000 SIT.
7. Pogodbena vrednost: ni določena,
ker gre za sukcesivne dobave živil na podlagi trenutnih potreb naročnika.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 9 z dne 9. 2. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2001.
Onkološki inštitut Ljubljana
Št. 380
Ob-47507
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik – KOPA.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204
Golnik.
3. Datum izbire: 5. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pretočni citometer z delovno postajo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, plačilni pogoji, garancijski rok, dobavni rok (po točkovanju ponudb je izbrani dobavitelj dosegel najvišje
število točk).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Medias International,
d.o.o., Leskoškova 9D, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
19,990.000,80 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,391.840 SIT, 19,990.000,80
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: 18. 4. 2001.
Bolnišnica Golnik – KOPA
Ob-47568
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, javno podjetje za pridobivanje lignita d.d.
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2. Naslov naročnika: Partizanska cesta
78, 3320 Velenje, tel.: 03/58-71-465,
03/5869-160, faks: 03/58-69-131.
3. Datum izbire: 19.3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: elektromotorji za napredovalni stroj
- 3 kosi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ZJN-1: 20. člen 2. in
3. točke ter 84. člen 1. točke.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Hazemag & EPR gmbh
- Nemčija.
7. Pogodbena vrednost: 15,703.821,73
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,703.821,73 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatno naročilo prvotnega dobavitelja in originalni rezervni del.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 4. 2001.
Premogovnik Velenje d.d.
Ob-47573
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, javno podjetje za pridobivanje lignita d.d.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta
78, 3320 Velenje, tel.: 03/58-71-465,
03/58-69-160, faks: 03/58-69-131.
3. Datum izbire: 19.3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: samoreševalni aparati ŠSM 30 – 600
kosov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ZJN-1 20. člen 2. točke in
84 člen 1. točke ter 110 člen 3. in 5. točke.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: OAO zavod gornospasatelnoj tehniki “Gorizont“ Ukrajina.
7. Pogodbena vrednost: 14,281.306,06
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,281.306,06 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatno naročilo prvotnega dobavitelja.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 4. 2001.
Premogovnik Velenje d.d.
Ob-47628
1. Naročnik: VVZ Martin Krpan Cerknica.
2. Naslov naročnika: Cesta na jezero
17, 1380 Cerknica, tel. 01/709-32-22, telefaks 01/709-67-70.
3. Datum izbire: 4. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava prehrambenega
blaga.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, rok plačila, reference.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Pekarne Mlinotest, d.o.o., Tovarniška
14, 5270 Ajdovščina,
– za blagovno skupino: kruh in pekovski
izdelki v vrednosti 1,699.650 SIT.
2. Agroind Vipava 1894, Vipava, d.d.,Vinarska cesta 5, 5271 Vipava,
– za blagovno skupino: mleko in mlečni
izdelki v vrednosti 2,477.445 SIT.
3. Mercator KG Kočevje, d.o.o., Kolodvorska 23, 1330 Kočevje,
– za blagovno skupino: meso in suhomesni izdelki v vrednosti 5,712.267 SIT,
– za blagovno skupino: jajca v vrednosti
210.600 SIT.
4. Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10,
2250 Ptuj,
– za blagovno skupino: piščančje meso in
piščančji izdelki v vrednosti 1,629.290 SIT.
5. Brumec - Ručigaj, d.o.o., Loka, Testenova 55, 1234 Mengeš,
– za blagovno skupino: zamrznjene ribe
v vrednosti 989.280 SIT.
6. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska c.
442, 1291 Škofljica,
– za blagovno skupino: zamrznjeno pecivo in zamrznjena zelenjava v vrednosti
797.185,80 SIT.
7. S - Trade, d.o.o., Matenja vas 67,
6258 Prestranek,
– za blagovno skupino: sveže sadje in
zelenajva, suho sadje v vrednosti
3,408.900 SIT.
8. PS Mercator, d.d., Sektor za ek. trg.
Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
– za blagovno skupino: osnovna živila v
vrednosti 977.464,06 SIT,
– za blagovno skupino: konzervirana živila v vrednosti 1,050.054,12 SIT,
– za blagovno skupino: ostala živila v vrednosti 1,004.845,02 SIT,
– za blagovno skupino: sirupi in sokovi v
vrednosti 725.067,81 SIT.
9. Mlinotest, d.d., Tovarniška 14, 5270
Ajdovščina,
– za blagovno skupino: jušne zakuhe in
testenine v vrednosti 351.141,90 SIT.
10. Droga Portorož, d.d., Industrijska c.
21, 6310 Izola,
– za blagovno skupino: čaji v vrednosti
285.772,30 SIT.
7. Pogodbena vrednost:
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 26.
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: 20. 4. 2001.
VVZ Martin Krpan Cerknica
Št. 1/2001
Ob-47630
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-23-400
faks 02/88-42-393.
3. Datum izbire: 5. 3. 2001.
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4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: splošni pisarniški material in predpisani obrazci, Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
Skupina A: MK Birooprema, d.d., Ljubljana in DZS Založništvo in trgovina, d.d.,
Ljubljana,
Skupina B: Cankarjeva založba, d.d.,
Ljubljana in MK Birooprema, d.d., Ljubljana,
Skupina C: Poramida d.o.o. Zagorje in
DZS Založništvo in trgovina, d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
Skupina
A:
2,776.468,58
SIT;
2,959.570,70 SIT,
Skupina B: 1,012.984,74 SIT,
1,156.606,40 SIT,
Skupina C: 1,184.561,58 SIT,
1,209.243,75 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Skupina
A:
4,928.957,76
SIT,
2,776.468,58 SIT,
– Skupina B: 1,746.653,23 SIT,
1,012.984,74 SIT,
– Skupina C: 1,456.393,20 SIT,
1,184.561,58 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 4 z dne 19. 1. 2001, Ob-42230.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 4. 2001.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Št. 1/2001
Ob-47631
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-23-400
faks 02/88-42-393.
3. Datum izbire: 5. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– Skupina A: Mlekarna Celeia, d.o.o.,
Petrovče in Ljubljanske mlekarne, d.d.,
Obrat Maribor, Maribor,
– Podskupina B/a: Gramis, d.o.o., Murska Sobota, Era d.d., Velenje, Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana, Družina Cvahte, Loče, Meja Šentjur, d.d., Šentjur, in
Hrustel Anton Žalec,
– Podskupina B/b: Gramis, d.o.o., Murska Sobota, Era, d.d., Velenje, Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana, Cvetko Milan Velika Nedelja in Hrustel Anton Žalec,
– Skupina C: Žito, d.d., Ljubljana in Klasje MPP Celje,
– Skupina D: Žito, d.d., Ljubljana, Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana in
Mlinotest, d.d., Ajdovščina,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

– Skupina E: Kmetija Grace Vuhred in
Zgornjesavinjska KZ Mozirje,
– Podskupina F(a: KZ Laško, z.o.o., Laško in Ledina, z.b.o., Slovenj Gradec,
– Podskupina F/b: Ljubljanske mlekarne, d.d., Obrat Maribor, Maribor in Ribarnica Popič Pavel, s.p. Slovenj Gradec,
– Podskupina F/c: Celjske mesnine,
d.d., Celje in KZ Laško, z.o.o., Laško,
– Podskupina F/d: Jata, d.d., Ljubljana
in Ledina, z.b.o., Slovenj Gradec,
– Skupina G: Ribarnica Popič Pavel,
s.p., Slovenj Gradec in Mlekarna Celeia,
d.o.o., Petrovče,
– Skupina H: Era, d.d., Velenje, poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana, Droga
d.d., Portorož in Kolinska, d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– Skupina A: 13,287.679,11 SIT;
14,185.562,40 SIT,
– Podskupina B/a – sveže sadje: priznana usposobljenost, dodelitev naročila na
podlagi tedenskih cenikov,
– Podskupina B/b – zelenjava in kmetijski pridelki: priznana usposobljenost, dodelitev naročila na podlagi tedenskih cenikov,
– Skupina C: 5,578.826,83 SIT,
6,066.922,17 SIT,
– Skupina D: 2,423.899,70 SIT;
3,019.817,57 SIT; 2,564.618,33 SIT,
– Skupina E: 777.600 SIT; 874.8000
SIT;
– Podskupina F/a: 19,908.924,12 SIT;
21,046.298,15 SIT;
– Podskupina F/b: 1,510.288,20 SIT;
1,894.379,24 SIT;
– Podskupina F/c: 4,839.827,76 SIT;
4,853.569,68 SIT;
– Podskupina F/d: 5,811.785,64 SIT;
6,466.932 SIT;
– Skupina G: 3,496.363,76 SIT;
3,671.772,62 SIT;
– Skupina H: 15,158.521,93 SIT,
15,870.266,64 SIT; 4,654.892 SIT;
7,581.891,21 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 32.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– Skupina A: 18,252.725,50 SIT;
13,287.679,11 SIT;
– Podskupina B/a – sveže sadje: priznana usposobljenost, dodelitev naročila na
podlagi tedenskih cenikov;
– Podskupina B/b – zelenjava in kmetijski pridelki: priznana usposobljenost, dodelitev naročila na podlagi tedenskih cenikov,
– Skupina C: 11,836.100,37 SIT,
5,578.826,83 SIT;
– Skupina D: 3,260.990,86 SIT,
2.423.899,70 SIT;
– Skupina E: 1,176,184,80 SIT;
777.600 SIT;
– Podskupina F/a: 22,247.541,86 SIT;
19,908.924,12 SIT;
– Podskupina F/b: 1,894.379,24 SIT;
1,510.288,20 SIT;
– Podskupina F/c: 5,128.399,55 SIT;
4,839.827,76 SIT;
– Podskupina F/d: 7,587.689,58 SIT;
5,811.785,64 SIT;
– Skupina G: 4,453.603,88 SIT;
3,496.363,76 SIT;

– Skupina H: 17,680.499,19 SIT;
15,158.521,93 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 4 z dne 19. 1. 2001, Ob-42232.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 4. 2001.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Št. 2/2001
Ob-47633
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-23-400
faks 02/88-42-393.
3. Datum izbire: 5. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pralna in čistilna sredstva, papirna
konfekcija in vrečke iz plastičnih materialov, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– Skupina A: MBS, d.o.o., Piran in Henkel Ecolab, d.o.o., Maribor,
– Skupina B: Henekl Ecolab, d.o.o., Maribor in Unilever Slovenija podružnica Diversey Lever Maribor,
– Podskupina B1: MBS, d.o.o., Piran in
Dentacom, d.o.o., Velenje,
– Skupina C: Paloma, d.d., Sladki vrh in
Koroška trgovina, d.d., Radlje ob Dravi,
– Skupina D: D.E.L.F., Branko Lampret,
s.p. Šmartno in MBS, d.o.o., Piran.
7. Pogodbena vrednost:
– Skupina A: 3,396.970,43 SIT;
4,815.014,77 SIT;
– Podskupina B: 2,439.024 SIT;
2,843.362,20 SIT;
– Skupina B1: 1,099.405,30 SIT;
1,146.892,25 SIT;
– Skupina C: 4,239.165,56 SIT;
4,709.433,19 SIT;
– Skupina
D:
1,724.191
SIT;
2,109.465,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– Skupina A: 6,365.881,20 SIT;
3,396.970,43 SIT;
– Skupina B: 4,636.569,15 SIT;
2,439.024 SIT;
– Skupina B1: 2,551.896,69 SIT;
1,099.405,30 SIT;
– Skupina C: 5,987.189,88 SIT;
4,239.165,56 SIT;
– Skupina D: 4,172.246,78 SIT;
1,724.191 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 4 z dne 19. 1. 2001, Ob-42231.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 4. 2001.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
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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. 146/01
Ob-47446
1. Naročnik: Stanovanjski sklad ljubljanskih občin Neprofitna stanovanjska organizacija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Frankopanska 5
(sedaj Zarnikova 3), 1000 Ljubljana tel.
01/306-14-36; faks 01/306-14-10; e-mail olga.funa@ljubljana.si.
3. Datum izbire: 9. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradbeno obrtniška in
inštalacijska dela s komunalno ureditvijo za spremembo namembnosti poslovnega objekta Topniška 58 v Ljubljani v
stanovanjski objekt.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izdelana je bila primerjalna
analiza in vrednotenje ponudb na podlagi
naslednjih meril iz razpisne dokumentacije:
– cena: 60%,
– garancijski roki: 15%,
– reference ponudnika: 15%,
– usposobljenost za izvedbo del: 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GP Grosuplje d.d., Emonska 8, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 132,343.332
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 53,240.476,70 SIT.

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. 466-4/01
Ob-47431
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 27/a,
Ljubljana.
3. Datum izbire: 12. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: priznanje
sposobnosti za vrednotenje državnega
premoženja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe opravljenih vsaj 10 sodnih izvedeništev v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila: 15 točk,
2. v obdobju 1995–2000 izdelanih vsaj:
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9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 153,643.186,03 SIT, 110,530.574,36
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 5-6 z dne 26. 1. 2001,
Ob-42576.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2001.
Stanovanjski sklad ljubljanskih občin
Neprofitna stanovanjska
organizacija,d.o.o.

11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2001.
Komunalno stanovanjska družba d.o.o.

Št. 1
Ob-47500
1. Naročnik: Komunalno stanovanjska
družba d.o.o. Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Goriška 23/b,
5270 Ajdovščina.
3. Datum izbire: 1. 2. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije v
Grabrijanovi ulici v Vipavi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 70, plačilni rok 10,
kakovost 5, strokovna usposobljenost 5, rok
izvedbe 10 točk. Izvajalec je izbran po razpisnih kriterijih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zidarstvo MARC, Lavričeva 48, 5270 Ajdovščina.
7. Pogodbena vrednost: 25,564.553
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 40,179.899,40 SIT, 22,757.910 SIT.

Ob-47587
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. Datum izbire: 9. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba kanalizacije
Šenbric-Hrastovec-Škale. Kraj izvedbe:
Mestna občina Velenje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: po razpisni dokumentacij.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Alea group, d.o.o., Celje,
Ložnica 43, 3310 Žalec.
7. Pogodbena vrednost: 22,663.923,83
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 22,663.923,83 SIT
vključno z 19% DDV.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 37,098.332,54 SIT vključno z 19% DDV,
21,759.023,61 SIT vključno z 19% 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: 20. 4. 2001.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

– 100 cenitvenih elaboratov za nepremičnine ali
– 500 cenitvenih elaboratov za prevozna sredstva ali
– 500 cenitvenih elaboratov za opremo
poslovnih prostorov in stanovanj: 10 točk,
3. ponudnik se ukvarja izključno s cenilstvom: 10 točk,
ali
cenilstvo je ponudniku dodatna dejavnost: 5 točk,
4. nad 5 let po pridobitvi pravice ocenjevanja z licenco – certifikatom ali po pridobitvi statusa sodnega izvedenca: 10 točk,
do 5 let po pridobitvi pravice ocenjevanja z licenco – certifikatom ali po pridobitvi
statusa sodnega izvedenca: 5 točk,
5. sodelovanje v komisijah, društvih, aktivna udeležba pri strokovnih posvetih:
– sodelovanje v vsaj eni komisiji kot cenilec – član: 2 točki,
– sodelovanje v vsaj enem društvu cenilcev – član: 1 točka,
– aktivno sodelovanje na vsaj enem strokovnem posvetu – članek, pisna razprava:
2 točki.
Sposobnost za vrednotenje državnega
premoženja je bila priznana ponudnikom, ki
so po gornjih merilih zbrali vsaj 35 točk.

Naročnik je priznal sposobnost za vrednotenje državnega premoženja vsem ponudnikom, katerih ponudbam so bila priložena vsa dokazila in izpolnjeni obrazci oziroma so izpolnjevala vse zahteve iz razpisne
dokumentacije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Jože Murko, Krčevinska 61, 2000
Maribor,
2. Sonja Gračanič, Gregorčičeva 12,
2000 Maribor,
3. Boris Pavličič, Rašica 43, 1211 Ljubljana Šmartno,
4. Robert Štern, Rožnik 13, 3270 Laško,
5. Žarko Povše, Smolenja vas 78, 8000
Novo mesto,
6. Marijan Golubič, Ulica XXX. divizije 4,
6320 Portorož,
7. Katarina Grilc Brilli, Pod lipami 34,
1000 Ljubljana,
8. Janez Fajfar, Brezje pri Tržiču 57,
4290 Tržič,
9. Rajko Srednik, Kopriva 5, 6221 Dutovlje,
10. Rado Pintar, Benedičičeva pot 11,
4000 Kranj,
11. Marjan Rostohar, Poljska pot 7,
8270 Krško,
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12. Nikolaja G. Kogovšek, Mokrška 17,
1000 Ljubljana,
13. Stojan Bohinc, Radvanjska 71,
2000 Maribor,
14. Marija Toplak, Stojnci 135a, 2281
Markovci,
15. Andrej Kocuvan, Prešernova ul. 11,
2000 Maribor,
16. Slavko Stošicki, Mestni trg 2, 1420
Trbovlje,
17. Vladimir Škrinjar, Ragovo 21, 8000
Novo mesto,
18. Igor Šmajdek, Šukljetova 30, 8000
Novo mesto,
19. Boris Pajnkirhar, Kurirska pot 1,
2241 Spodnji Duplek,
20. Bruno Ličen, Spodnje Pirniče 36a,
1215 Medvode,
21. Franc Pintar, Bratov Hvalič 144,
5000 Nova Gorica,
22. Alan Sodnik, Kladezna ul. 20, 1000
Ljubljana,
23. Ludvik Turin, Maistrova 17, 2250
Ptuj,
24. Tajnik Venčeslav, Kersnikova 14,
3320 Velenje,
25. dr. Pavel Kunc, Ul. bratov Učakar
58, 1000 Ljubljana,
26. Jože Jenko, Srednje Gameljne 31b,
1210 Ljubljana-Šmartno,
27. Jožef Murko, Iška 110, 1292 Ig,
28. Alojzij Boh, Celovška c. 300, 1210
Ljubljana,
29. Milan Neffat, Nebra, d.o.o., Dunajska c. 122, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 37.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 11 z dne 16. 2. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 4. 2001.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 4319
Ob-47433
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, Ljubljana, Slovenija, tel. +386-1-474-30-00,
faks +386-1-474-25-02.
3. Datum izbire: 10. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava študije: koordinacija med sistemskim operaterjem in organizatorjem trga za električno energijo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 100% cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nord Pool Consulting AS,
Norway.
7. Pogodbena vrednost: 46.000 EURO.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 46.000 EURO.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 4. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-47538
1. Naročnik: Gasilsko društvo Laporje,
Laporje 30.
2. Naslov naročnika: Laporje 30, 2318
Laporje, tel. 02/80-25-392.
3. Datum izbire: 10. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba nadgradnje kombiniranega gasilskega vozila GVC 16/25 –1+5, Mercedes tip
13/25 Atego z pripadajočo opremo po
sistemu “funkcionalni ključ v roke”.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: primerjava tehničnega in finančnega dela ponudbe.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Mettis d.o.o., Koroška
c. 62, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 22,500.000
SIT.
8. Vrednost ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,500.000 SIT; 17,693.304 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2001.
Prostovoljno gasilsko društvo Laporje
Št. K65-1/01
Ob-47546
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.
3. Datum izbire: 9. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: postavitev
strojne instalacije v kotlarni za potrebe
plavalnega bazena v Žusterni.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: pogoj usposobljenosti in
sposobnosti ponudnika je bil izločitven. Pri
izboru najugodnejšega ponudnika smo
upoštevali dve merili in sicer cena in rok
izvedbe del.
– najnižja ponudbena cena je dobila 100
točk: Cmin=c1(100 točk).
Cene ostalih ponudnikov so bile točkovane po naslednji formuli:
ci=100×(Cmin/Ci)
Vse točke so bile ponderirane s faktorjem 0.8.
– najkrajši čas izvedbe je dobil 100 točk:
Tmin=t1(100 točk).
Rok izvedbe ostalih ponudnikov je bil
točkovan po naslednji formuli:
ti=100×(Tmin/Ti)
Vse točke so bile ponderirane s faktorjem 0.2.
Točke pridobljene pri ceni in pri roku
izvedbe so bile seštete. Izbran je bil ponudnik, ki je zbral najvišje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Uninvest d.o.o., Ferrarska ulica 14, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 19,377.082
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,696.722 SIT, 19,131.058 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: 18. 4. 2001.
Mestna občina Koper
Št. 4969
Ob-47556
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, Slovenija, tel. 00386/7/4802-348, telefaks 00386/7/4921-528, e-naslov: breda.vidmar@nek.si.
3. Datum izbire: 30. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: napetostna
in utrujenostna analiza ter analiza rasti
utrujenostnih razpok na spojni veji tlačnika in pripadajočih šob.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo je dodeljeno v skladu s 110. členom 4. točke.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Belgatom, Avenue Ariane
7, B-1200 Brussels, Belgium.
7. Pogodbena vrednost: 111.500 EUR.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. NAB.LN021/2001
Ob-47772
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. 07/48-020, faks 07/49-22-888.
3. Datum izbire: 26. 1. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: radiološki
monitoring v okolici NE Krško za leto
2001.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: Uradni list SFRJ št. 40/86
(str. 335), kjer je bila objavljena Določba o
določitvi organizacij združenega dela, ki izpolnjujejo pogoje za sistematično preiskovanje kontaminacije z radioaktivnimi snovmi, določa za izvedbo radiološkega monitoringa Inštitut” Ruđer Bošković” Zagreb.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Inštitut “Ruđer Bošković”
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Zagreb, Bijenička cesta 54, 1000 Zagreb,
Hrvaška.
7. Pogodbena vrednost: 34,032.856,40
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 34,032.856,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 4. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Javni razpisi
Ob-47650
Obvestilo
o razpisu za izbiro dobavitelja opreme
Razvoj sistemov daljinskega ogrevanja
Slovenija
1. Sklic
objave:
EuropeAid/112393/D/S/SI.
2. Postopek: odprti razpis.
Razpisna dokumentacija je pripravljena
v skladu s “Phare DIS Manual September
1997.
3. Program: Phare.
4. Financiranje: CBC Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Avstrija 1999
– SL9912.01.
5. Podpisnik pogodbe: Občine Gornji
Grad, Preddvor, Solčava in Nazarje.
Pogodbena specifikacija
6. Opis pogodbe
V skladu s Finančnim memorandumom,
sklenjenim med Evropsko Komisijo in Vlado
Republike Slovenije za PHARE program, so
ponudniki povabljeni, da oddajo ponudbo
za dobavo opreme v štirih sklopih za postavitev daljinskega omrežja v krajih Gornji Grad
in Nazarje ter postavitev kotla na lesno biomaso s kondezacijsko napravo in kotla na
kurilno olje v krajih Preddvor in Logarska
dolina.
7. Število in naslovi sklopov
Razpis obsega štiri sklope za naslednjo
opremo:
– sklop 1: daljinsko omrežje za Gornji
Grad,
– sklop 2: daljinsko omrežje za Nazarje,
– sklop 3: kotel na lesno biomaso s kondezacijsko napravo in kotel na kurilno olje
za Preddvor,
– sklop 4: kotel na lesno biomaso s kondezacijsko napravo in kotel na kurilno olje
za Logarsko dolino.
Ponudniki se lahko prijavijo na razpis le
za sklopa 1 in 2 skupaj ali sklopa 3 in 4
skupaj ali v celoti za vse sklope. Ponujena
oprema mora popolnoma ustrezati opisu v
tehničnih specifikacijah.
Pogoji za prijavo
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8. Kvalifikacija in pravilo o poreklu blaga
Razpis je pod enakimi pogoji odprt za
vse pravne in fizične osebe držav članic ter
držav in območij regij, ki so vključene in/ali
pooblaščene z Regulativo ali drugimi specifičnimi instrumenti, ki se nanašajo na program, v okviru katerega se pogodba financira (glej tudi točko 21). Vsa oprema, dobavljena v okviru te pogodbe, mora imeti poreklo v teh državah.
9. Razlogi za izločitev
Kandidati morajo svoji vlogi priložiti izjavo, da ne spadajo v nobeno od kategorij, ki
so navedene pod točko 2.3 v “Manual of
Instructions for External relations contracts“
(dostopno na internetnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm).
10. Število izvodov ponudb
Ponudniki (vključno s podjetji znotraj ene
pravne skupine, ostalimi člani istega konzorcija in podizvajalci) morajo predložiti en
original in sedem kopij ponudbe. Ponudbe
za nepopoln sklop ne bodo upoštevane.
Vsak ponudnik lahko v ponudbo vključi izjavo, da bo ponudil popust v primeru, da je
izbran za vse sklope.
Ponudniki lahko oddajo variantno ponudbo kot dodatek k svoji ponudbi za opremo,
ki je navedena v razpisni dokumentaciji. Variantna ponudba mora biti predložena ločeno od osnovne ponudbe.
11. Garancija za resnost ponudbe
Ponudniki morajo ob oddaji ponudb dostaviti tudi garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od ponudbene vrednosti. Ta garancija bo neizbranim ponudnikom vrnjena, ko bo razpisni postopek zaključen, izbranim ponudnikom pa po podpisu pogodbe s strani vseh pogodbenih strank. Ta
garancija bo uveljavljena, če ponudnik ne
bo izpolnil vseh obveznosti, navedenih v
razpisu.
12. Izvedbena garancija: ni zahtevana.
13. Informativni sestanek
Naslov

A
B
D
DK

E
EL
F
FIN
I
IRL
L
NL
PT

S
UK

Kärtner Ring 5-7, 1010 Wien
Rue Archimčde 73, 1000 Bruxelles
Bertha-von-Suttner-Platz 2-4, 53113
Bonn
Dansk Industri Projekt – og
Licitationskontoret afd. EMI
1787 Kobenhavn V
Paseo de la Castellana, 46
28046 Madrid
2, Vassilissis Sofias, 10674 Athens
288, Boulevard Saint-Germain
75007 Paris
Pohoisesplanadi 31, P.O. Box 234
00131 Helsinki/Helsingfors
Via Poli, 29, 00187 Roma
Dawson street 18, Dublin 2
7, Rue Alcide De Gasperi, BP 1503,
2920 Luxembourg
2594 ah Den Haag, E.V.D.,
Bezuidenhoutsweg 181
1200 Lisboa, Centro Europeao Jean
Monnet, Largo Jean Monet, 1-3th
floor
Nyerogatan 11, PO BOX 7323,
10390 Stockholm
London SW1P 3AT, 8 Storey’s Gate

Za ponudnike bo organiziran informativni sestanek dne 18. maja 2001 ob 13. uri
po lokalnem času v prostorih ApE – Agencije za prestrukturiranje energetike, d.o.o.,
Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana, Slovenija
(tel.: 01/586-38-70; faks: 01/586-38-79,
kontaktna oseba: Franko Nemac).
Prisotni ponudniki bodo s podpisom potrdili prisotnost na informativnem sestanku.
V primeru potrebe po razjasnitvi vsebine
razpisne dokumentacije lahko ponudniki oddajo vprašanja pisno pred sestankom ali
ustno na samem sestanku. Odgovori bodo
podani javno.
14. Veljavnost ponudb
Ponudbe morajo biti veljavne najmanj
120 dni od dneva, določenega za oddajo
ponudb.
15. Maksimalni rok za dobavo opreme
Oprema mora biti dobavljena in nameščena v roku 150 dni po podpisu pogodbe.
Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika
16. Kriteriji za izbor: kot je navedeno v
razpisni dokumentaciji.
17. Kriteriji za dodelitev
Izbrana ponudba mora popolnoma ustrezati tehničnim specifikacijam in mora biti
finančno najugodnejša.
Razpisni postopek
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo je na osnovi pisne zahteve mogoče dobiti na naslednjih
naslovih:
1. ApE – Agencija za prestrukturiranje
energetike, d.o.o., Litijska cesta 45,
SI-1000
Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/586-38-70 faks: 01/586-38-79, kontaktna oseba: Franko Nemac;
2. Delegacija Evropske komisije v Republiki Sloveniji, Trg Republike 3, SI-1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/425-13-03
faks: 01/425-20-85;
3. in v Informacijskih pisarnah Evropske
komisije v 15 državah članicah:
Telefon

Faks

43-1-516 18 327
32-2 295 38 44
49-228-53009

43-1 513 42 25
32-2 295 01 66
49-228-53009-50

45-33 77 33 77

45-33- 77 33 00

34-9 1 423 80 00

34-91 5772923

30-1 725 10 00
33-1 40 63 3838

30-1 724 46 20
33-1 45 56 94 17

358-9- 622 65 44

358-9- 656 728

39-06 589 89 73
353-1 662 51 13
352 43 011

39-06-581 49 84
353-1 662 51 18
352-43014433

31-70 3797501

31-70 3797878

351 1 354 11 44

351 1 350 98 01

46 8 562 44 411

46 8 562 44 412

44-171 973 19 92

44-171 973 19 00
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Ponudbe morajo biti pripravljene na
osnovi standardne ponudbene dokumentacije. Obliko in navodila za pripravo ponudbene dokumentacije, ki je vključena v razpisni dokumentaciji, je potrebno strogo upoštevati.
Načrti in disketa z obvezno obliko tabele
cen niso poslani skupaj z razpisno dokumentacijo. Za kopiranje si jih lahko sposodite na zgoraj omenjenih naslovih.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi z razpisom poslati na naslov: ApE –
Agencija za prestrukturiranje energetike,
d.o.o., Litijska cesta 45, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/586-38-70
faks
01/586-38-79, kontaktna oseba: Franko
Nemac, vsaj 21 dni pred rokom za oddajo
ponudb, ki je določen v točki 19. Podpisnik
pogodbe mora vsem zainteresiranim ponudnikom odgovoriti na vprašanja vsaj 11 dni
pred rokom za oddajo ponudb.
19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe v zaprti ovojnici morajo biti dostavljene najkasneje do 26. junija 2001 do
12. ure po lokalnem času na naslov: ApE –
Agencija za prestrukturiranje energetike,
d.o.o., Litijska cesta 45, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/586-38-70
faks
01/586-38-79, kontaktna oseba: Franko
Nemac.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku, ne
bodo upoštevane.
20. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno, dne 26. junija 2001 ob 13. uri po lokalnem času, na
istem naslovu. Odpiranja ponudb se lahko
udeleži le po en predstavnik ponudnika, ki
mora imeti pisno pooblastilo.
21. Pravna podlaga
Nakup opreme je financiran s strani
Evropske Komisije iz sredstev Phare v okviru CBC Programa čezmejnega sodelovanja
Slovenija – Avstrija 1999. Pravna podlaga
za razpis je Uredba o ratifikaciji Okvirnega
sporazuma med Vlado Republike Slovenije
in Komisijo Evropske skupnosti o uresničevanju ukrepov o finančni, tehnični in drugih
oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št. 56/93),
117. in 118. členom Pravil in postopkov
Evropske unije za izvedbo javnih razpisov
ter 2a. točka 2. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00).
Konzorcij občin Gornji Grad,
Preddvor, Solčava in Nazarje
Ob-47651
Supply Procurement Notice
Development of Biomass District
Heating Systems Location – Border
areas Slovenia-Austria, Slovenia
1.
Publication
reference:
EuropeAid/112393/D/S/SI.
2. Procedure: Open.
Please note that the TD is prepared as
per Phare DIS Manual September 1997.
3. Programme: Phare.
4. Financing: CBC Cross Border
Cooperation Programme Slovenia-Austria
1999 – SL-9912.01.
5.
Contracting
authority:
The
municipalities of Gornji Grad, Preddvor,
Solcava and Nazarje.
Contract Specification
6. Contract description
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In the context of the Financing
Memorandum concluded between the
European Commission and the Government
of the Republic of Slovenia under the
PHARE Programme, offers are invited for
the supply of equipment in four Lots: for
implementation of district heating network
at sites Gornji Grad and Nazarje and for
installation of wood biomass boiler with
condensation device and oil boiler at sites
Logarska dolina and Preddvor.
7. Number and titles of Lots
The following supplies must be delivered
and installed:
– Lot 1: District heating network for
Gornji Grad,
– Lot 2: District heating network for
Nazarje,
– Lot 3: Wood biomass boiler with
Condensation Device and Oil Boiler for
Preddvor,
– Lot 4: Wood biomass boiler with
Condensation Device and Oil Boiler for
Logarska dolina.
Any Tenderer may tender for Lot 1 and
Lot 2 only or Lot 3 and Lot 4 only or for all of
the Lots. The supplies tendered must fully
conform with the descriptions set out in the
Technical Specifications.
Conditions of Participation
8. Eligibility and rule of origin
Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons [participating
either individually or in a grouping
(consortium) of tenderers] of the Member
States and the countries and territories of
the regions covered and/or authorised by
the Regulation or other specific
instruments applicable to the programme
under which the contract is financed (see
also item 21 below). All goods provided for
this contract must originate in these
countries.
9. Grounds for exclusion
Tenderers must provide a declaration that
they are not in any of the situations listed in
Section 2.3 of the Manual of Instructions for
External Relations contracts (available from
the following Internet address: http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm).
10. Number of tenders
Tenderers (including firms within the
same legal group, other members of the
same consortium, and sub-contractors)
may submit one original (1) and seven (7)
copies of tender for Lot 1 and Lot 2 only or
Lot 3 and Lot 4 only or for all of the Lots.
Tenders for parts of a Lot will not be
considered. Any tenderer may state in their
tender that they would offer a discount in
the event that their tender is accepted for
all of the Lots.
Tenderers may provide a tender for a
variant solution in additional to their tender
A
B
D
DK

E

for the supplies required in the tender
dossier. Variant solutions may be proposed
as a separate quotation in addition to the
present tender.
11. Tender guarantee
Tenderers must provide a tender
guarantee of 1% of the offered total price of
lots tendered when submitting a tender. This
guarantee will be released to unsuccessful
tenderers once the tender procedure has
been completed and to the successful
tenderer(s) upon signature of the contract
by all parties. This guarantee will be called
upon if the tenderer does not fulfil all
obligations stated in its tender.
12. Performance guarantee: Not
applicable.
13. Information meeting and/or site visit
A clarification meeting will be held on
th
18 May 2001, at 1,00 p.m. local time, at
ApE – Agencija za prestrukturiranje
energetike, d.o.o., Litijska cesta 45,
SI-1000 Ljubljana, Slovenia (Tel: +386 1
586 38 70, Fax: +386 1 586 38 79,
contact person: Mr. Franko Nemac).
Attendance should be confirmed to the
above address.
In the case of need for clarification
regarding the content of the Tender Dossier,
questions may be submitted in writing form
to the clarification meeting or at the meeting
itself where they will be answered in public.
14. Tender validity
Tenders must remain valid for a period
of 120 days after the deadline for
submission of tenders.
15. Maximum delivery period
The supplies must be delivered and
installed in a period of 150 days as from the
signing of contract.
Selection and Award Criteria
16. Selection criteria
As specified in the tender dossier.
17. Award criteria
The selected Tender has to comply fully
with the Technical Specifications and has
to be the economically most advantageous
offer.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available on written
request at the following addresses:
1. ApE – Agencija za prestrukturiranje
energetike d.o.o. /acting for Contracting
Authority/, Litijska cesta 45, SI-1000
Ljubljana, Slovenia, Tel: +386 1 586 38 70
Fax: +386 1 586 38 79, Contact person:
Mr. Franko Nemac;
2. Delegation of European Commission
in the Republic of Slovenia, Trg Republike
3, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, Tel: +386 1
425 1303 Fax: +386 1 425 2085;
3. and in Information Offices of European
Commission in 15 member states:

Address

Phone

Fax

Kärtner Ring 5-7, 1010 Wien
Rue Archimčde 73, 1000 Bruxelles
Bertha-von-Suttner-Platz 2-4, 53113
Bonn
Dansk Industri Projekt – og
Licitationskontoret afd. EMI
1787 Kobenhavn V
Paseo de la Castellana, 46
28046 Madrid

43-1-516 18 327
32-2 295 38 44
49-228-53009

43-1 513 42 25
32-2 295 01 66
49-228-53009-50

45-33 77 33 77

45-33- 77 33 00

34-9 1 423 80 00

34-91 5772923
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Address

Phone

Fax

2, Vassilissis Sofias, 10674 Athens
288, Boulevard Saint-Germain
75007 Paris
Pohoisesplanadi 31, P.O. Box 234
00131 Helsinki/Helsingfors
Via Poli, 29, 00187 Roma
Dawson street 18, Dublin 2
7, Rue Alcide De Gasperi, BP 1503,
2920 Luxembourg
2594 ah Den Haag, E.V.D.,
Bezuidenhoutsweg 181
1200 Lisboa, Centro Europeao Jean
Monnet, Largo Jean Monet, 1-3th
floor
Nyerogatan 11, PO BOX 7323,
10390 Stockholm
London SW1P 3AT, 8 Storey’s Gate

30-1 725 10 00
33-1 40 63 3838

30-1 724 46 20
33-1 45 56 94 17

358-9- 622 65 44

358-9- 656 728

39-06 589 89 73
353-1 662 51 13
352 43 011

39-06-581 49 84
353-1 662 51 18
352-43014433

31-70 3797501

31-70 3797878

351 1 354 11 44

351 1 350 98 01

46 8 562 44 411

46 8 562 44 412

44-171 973 19 92

44-171 973 19 00

Tenders must be submitted using the
standard tender submission form included
in the tender dossier, whose format and
instructions must be strictly observed.
The blueprints and the diskette with the
obligatory format of Schedule of Prices are
not sent with Tender Dossier. They can be
seen or borrowed for copying at the above
mentioned addresses.
Tenderers with questions regarding
this tender should send them in writing
to: ApE – Agencija za prestrukturiranje
energetike, d.o.o., Litijska cesta 45, SI-1000
Ljubljana, Slovenia, Tel: +386 1 586 38 70
Fax: +386 1 586 38 79, Contact person:
Mr. Franko Nemac, at least 21 days before
the deadline for submission of tenders given
in item 19. The Contracting Authority must
reply to all tenderers’ questions at least 11
days before the deadline for submission of
tenders.
19. Deadline for submission of tenders
Tenders in sealed envelope must be
submitted at the latest on 26th June 2001, at
12,00 noon local time, at: ApE – Agencija za
prestrukturiranje energetike, d.o.o., Litijska
cesta 45, SI-1000 Ljubljana, Slovenia.

Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session
The tenders will be opened in public
session on 26th June 2001, at 1,00 p.m.
local time at the same address. Only one
Tenderer’s representative, submitting the
power of attorney, may attend the opening
session.
21. Legal basis
Supply of equipment is financed by
the European Commission from Phare
funds in the framework of the Cross
Border Co-operation Programme between
Slovenia and Austria for 1999. Legal basis
for tendering is the Decree on ratification of
the Framework Agreement between the
Government of the Republic of Slovenia and
the European Community Commission on
Implementation of Measures related to
Financial, Technical and other Forms of
Cooperation (OG RS 56/93) and to Rules
and Regulations for procurement of public
tenders, Article 117 and 118.
Consortium of the Municipalities of
Gornji Grad, Preddvor
Solčava in Nazarje

Št. 006/01

Pogodba
6. Opis projekta:
– sklop 1 – čistilna naprava Ajdovščina;
razširitev obstoječe čistilne naprave za zagotovitev dodatne sekundarne kapacitete
čiščenja,
– sklop 2 – čistilna naprava Ilirska Bistrica; izgradnja nove čistilne naprave,
– sklop 3 – kanalizacijski sistem Sežana; izgradnja kanalizacije v dolžini približno
4 km na Partizanski Cesti v Sežani, skupaj
s črpalnimi postajami.
7. Število in nazivi posameznih sklopov:
3 sklopi:
– sklop 1 – čistilna naprava Ajdovščina,
– sklop 2 – čistilna naprava Ilirska
Bistrica,
– sklop 3 – kanalizacijski sistem Sežana.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora
Na razpisu lahko enakopravno sodelujejo fizične in pravne osebe (posamezno
ali na osnovi skupnega nastopa – joint venture/konzorcij) iz držav članic Evropske

Ob-47645

Javni razpis
za gradbena dela
zaščita tržaškega zaliva pred
onesnaževanjem
Slovenija
1. Številka
objave:
EuropeAid/112392/D/W/SI.
2. Postopek: mednarodni razpis brez
omejitev.
3. Program: PHARE 1999 CBC Programme Slovenija-Italija.
4. Financiranje: SL 9911.01.
5. Naročnik:
– sklop 1 – čistilna naprava Ajdovščina:
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,
5270 Ajdovščina, Slovenija,
– sklop 2 – čistilna naprava Ilirska Bistrica: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14,
6250 Ilirska Bistrica, Slovenija,
– sklop 3 – kanalizacijski sistem Sežana: Občina Sežana, Partizanska 4, 6210
Sežana, Slovenija.

Unije ter držav in območij ki jih pokriva
program Phare. Vse blago, ki bo dobavljeno v okviru pogodbe mora izvirati iz teh
držav.
9. Osnove za izločitev
Ponudniki morajo predložiti izjavo, da
niso v enem od postopkov ali stanj navedenem v Priročniku za pogodbe z
zunanjimi partnerji, odstavek 2.3 (na voljo
na
naslednjem
spletnem
naslovu:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/home_en.htm).
10. Število ponudb
Ponudniki (vključno s povezanimi podjetji, drugimi člani, ki sodelujejo na osnovi skupnega nastopa – joint venture/konzorcij in podizvajalci) lahko predložijo eno
ponudbo za en ali več sklopov. Delne ponudbe za posamezni sklop se ne bodo
upoštevale. K osnovni ponudbi za dela, ki
so določena v razpisni dokumentaciji, lahko ponudniki predložijo variantno rešitev.
11. Garancija za resnost ponudbe
Ponudniki morajo skupaj s ponudbo
predložiti garancijo za resnost ponudbe v
znesku najmanj 3% ponudbene cene brez
davkov, v EUR. Garancija za resnost ponudbe bo neuspešnim ponudnikom vrnjena po zaključku postopka javnega razpisa
in uspešnemu (im) ponudniku(om) po podpisu pogodbe s strani vseh pogodbenih
partnerjev.
12. Garancija za dobro izvedbo del
Uspešni ponudnik bo moral ob podpisu
pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti, v EUR. Garancija mora biti predložena
v 28 dneh od dneva, ko ponudnik prejeme
od naročnika podpisano pogodbo v podpis. V primeru, če izbrani ponudnik ne predloži take garancije v predpisanem roku,
bo pogodba nična. Pripravljena je lahko
nova pogodba in poslana v podpis drugemu najugodnejšemu, ustreznemu ponudniku.
13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča
Za zainteresirane ponudnike bo organiziran informativni sestanek na dan,
določen v razpisni dokumentaciji, na naslovu:
– sklop 1 – čistilna naprava Ajdovščina:
Občina Ajdovščina, Ulica 5. maja 6a, 5270
Ajdovščina,
– sklop 2 – čistilna naprava Ilirska Bistrica: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14,
6250 Ilirska Bistrica,
– sklop 3 – kanalizacijski sistem Sežana: Občina Sežana, Partizanska 4, 6210
Sežana.
14. Veljavnost ponudb
Ponudbe morajo biti veljavne 90 dni od
roka za oddajo ponudb.
15. Skrajni rok za dokončanje del
Dela morajo biti končana v roku 15 mesecev za sklop 1 (čistilna naprava Ajdovščina), v 15 mesecih za sklop 2 (čistilna
naprava Ilirska Bistrica) in v 12 mesecih za
sklop 3 (kanalizacijski sistem Sežana) po
izdaji Pisma o uvedbi v delo.
Merila za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov in izbor najugodnejše ponudbe
16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov
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Ponudbe lahko predložijo samo družbe
in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim
minimalnim kvalifikacijskim pogojem, lahko pa jih presegajo:
– ponudnik mora biti pravna ali fizična
oseba, sposobna izvesti navedena dela;
– ponudnik mora biti sposoben izvesti
najmanj 70% razpisanih del, če nastopa
samostojno ali 50% del, če je vodilni partner v konzorciju;
– letni promet gradbenih del v letih
1998, 1999 in 2000 mora znašati za ponudnike sklopa 1 (Ajdovščina) najmanj
2,000.000,00 EUR, sklopa 2 (Ilirska Bistrica) najmanj 5,200.000,00 EUR in sklopa
3 (Sežana) najmanj 1,800.000,00 EUR;
– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih 2 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in ki so po
naravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli;
– vse njegovo ključno osebje mora imeti
najmanj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj in
dokazila o usposobljenosti za izvajanje del,
ki so po naravi primerljiva z razpisanimi deli;
– dostop do posojila, ki mora za ponudnike sklopa 1 (Ajdovščina) znašati najmanj
250.000,00 EUR, sklopa 2 (Ilirska Bistrica) najmanj 650.000,00 EUR in sklopa 3
(Sežana) najmanj 240.000,00 EUR. V primeru oddaje ponudbe za vse tri sklope
mora dostop do posojila znašati najmanj
1,140.000,00 EUR.
17. Merila za izbor najugodnejše ponudbe
Izbrana bo najbolje ocenjena ponudba
z najnižjo ceno.
Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo
na naslednjem naslovu: SL Consult,
d.o.o., Kersnikova 6, 1000 Ljubljana,
ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini
600,00 EUR na račun: Pomurska banka,
d.d., Bančna skupina Nove Ljubljanske
banke,
SWIFT
LJBASI2X
340-27620-89515/6,
št.
računa
51900-620-203-340-719106-756-89515/6
(za tuje ponudnike) ali v SIT na račun APP
Slovenije, št. računa 50100-601-123312
(za domače ponudnike), s pripisom “Za
razpisno dokumentacijo zaščita tržaškega
zaliva pred onesnaževanjem”. Za vplačila v
SIT je veljaven prodajni menjalni tečaj Banke Slovenije na dan objave tega razpisa.
Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave. Ponudbe morajo biti predložene na način in v obliki, kot je predpisano
v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni
dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja
v zvezi s tem razpisom poslati pisno, svetovalnemu inženirju SL Consult, d.o.o., Kersnikova 6, 1000 Ljubljana, faks +386 1
234 00 87 (z navedbo številke objave iz
1. točke) v roku najkasneje 21 dni pred
rokom za oddajo ponudb, ki je določen v
19. točki. Naročnik mora odgovoriti na vsa
vprašanja ponudnikov v roku najkasneje 11
dni pred rokom za oddajo ponudb.
19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti oddane najkasneje do 30. julija 2001 do 13. ure po lokal-
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nem času, na naslednji naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, tel. +386 5 365 91 00, faks +386
5 365 91 30. Katerakoli ponudba, prejeta
po tem roku, se ne bo obravnavala.
20. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno, dne 30.
julija 2001 ob 14. uri po lokalnem času,
na naslednjem naslovu: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
21. Pravna osnova
Council Regulation (EEC) No 3906/89
of 18th December 1989 on Economic Aid
to certain Countries of Central and Eastern
Europe, z dopolnili.
Občina Ajdovščina,
Občina Ilirska Bistrica in
Občina Sežana
Št. 006/01

Ob-47646

Works Procurement Notice
Pollution Prevention of the Gulf of
Trieste
Slovenia
1. Publication reference: EuropeAid/112392/D/W/SI.
2. Procedure: Open International Tender.
3. Programme: PHARE 1999 CBC Programme Slovenia-Italy.
4. Financing: SL 9911.01.
5. Contracting authority:
– Lot 1 – Ajdovščina WWTP:
Municipality of Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, 5270 Ajdovščina, Slovenia,
– Lot 2 – Ilirska Bistrica WWTP:
Municipality of Ilirska Bistrica, Bazoviška
14, 6250 Ilirska Bistrica, Slovenia,
– Lot 3 – Sežana Sewerage System:
Municipality of Sežana, Partizanska 4,
6210 Sežana, Slovenia.
Contract specification
6. Contract description:
– Lot 1 – Ajdovščina WWTP: The
extension of the existing treatment plant to
provide additional secondary treatment
capacity,
– Lot 2 – Ilirska Bistrica WWTP: The
construction of an entirely new Wastewater
Treatment Plant,
– Lot 3 – Sežana Sewerage System:
The construction of approximately 4 km of
sewerage system in the city of Sežana on
Partizanska Street with few pumping
stations.
7. Number and titles of lots: 3 lots:
– Lot 1 – Ajdovščina WWTP,
– Lot 2 – Ilirska Bistrica WWTP,
– Lot 3 – Sežana Sewerage System.
Conditions of Participation
8. Eligibility and rule of origin
Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons (participating
either individually or in grouping – joint
venture/consortium of tenderers) of the
Member States and the countries and territories of the regions covered by PHARE
Programme. All goods provided for in the
contract must originate in these countries.
9. Grounds for exclusion
Tenderers must provide a declaration
that they are not in any of the situations
listed in Section 2.3 of the Manual of In-

structions for External Relations contracts
(available from the following Internet address: http://europa.eu.int/comm/europeaid/home_en.htm).
10. Number of tenders
Tenderers (including firms within the same legal group, other members of the same joint venture/consortium, and subcontractors) may submit one tender for one or
several lots. Tenders for parts of a lot will
not be considered. Tenderers may provide
a tender for a variant solution in addition to
their tender for the works required in the
tender dossier.
11. Tender guarantee
Tenderers must provide a tender guarantee in an amount of not less than 3% of
tender price excluding taxes in EUR when
submitting their tender. This guarantee will
be released to unsuccessful tenderers
once the tender procedure has been
completed and to the successful tenderer
(s) upon signature of the contract by all
parties.
12. Performance guarantee
The successful tenderer will be
requested to provide a performance
guarantee of 10% of the contract value in
EUR when countersigning the contract.
This must be delivered within 28 days after
receipt by the tenderer of the contract
signed by the Contracting Authority. If the
selected tenderer fails to provide such a
guarantee within this period, the contract
will be void and a new contract may be
drawn up and sent to the tenderer which
has submitted the next lowest, compliant
tender.
13. Information meeting and/or site visit
An information meeting and site visit for
prospective Tenderers will be organised at
the date defined in the Tender Documents
at the premises of the:
– Lot 1 – Ajdovščina WWTP:
Municipality of Ajdovščina, Ulica 5. maja
6a, 5270 Ajdovščina,
– Lot 2 – Ilirska Bistrica WWTP:
Municipality of Ilirska Bistrica, Bazoviška
14, 6250 Ilirska Bistrica,
– Lot 3 – Sežana Sewerage System:
Municipality of Sežana, Partizanska 4,
6210 Sežana.
14. Tender validity
Tenders must remain valid for a period
of 90 days after the deadline for
submission of tenders.
15. Maximum delivery period
The Works must be completed within
15 months for Lot 1 (Ajdovščina WWTP),
within 15 months for Lot 2 (Ilirska Bistrica
WWTP) and within 12 months for Lot 3
(Sežana Sewerage System) after the issue
of the Letter of Commencement.
Selection and Award Criteria
16. Selection criteria
Tenders should be submitted only by
companies and natural persons meeting
the minimum qualifying criteria including,
but not limited to:
– he shall be a registered firm or natural
person capable of carrying out the
specified Works;
– a sole Tenderer shall have the ability
to carry out at least 70% of the Works by
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his own means; in case of Joint
Venture/Consortium the Leading Partner
shall have the ability to carry out at least
50% of the Works;
– each individual annual turnover in
construction works for the years 1998,
1999 and 2000 should exceed EUR
2,000,000.00
for
Lot
1,
EUR
5,200,000.00 for Lot 2 and EUR
1,800,000.00 for Lot 3; in case of tender
submitted for all three lots, the annual
turnover for 1998, 1999 and 2000 shall
exceed EUR 9,000,000.00;
– successful experience as the prime
contractor in construction of at least 4
projects of the same nature and complexity
comparable to the tendered works during
last 2 years;
– all his key personnel shall have at
least 3 years of adequate experience and
proven qualifications relevant to works of a
similar nature to this project;
– access to credit line which should
exceed EUR 250,000.00 for Lot 1, EUR
650,000 for Lot 2 and EUR 240,000.00
for Lot 3. In case of tender submitted for
all three lots the credit amount shall exceed
EUR 1,140,000.00.
17. Award criteria
The best evaluated tender with the
lowest price will award the contract.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from the
following address: SL Consult, d.o.o.,
Kersnikova 6, 1000 Ljubljana, against the
proof that a non-refundable tender fee of
EUR 600.00, which excludes courier
delivery, has been credited to the Pomurska
banka d. d., Bančna skupina Nove
Ljubljanske banke, SWIFT LJBASI2X
340-27620-89515/6,
account
No
51900-620-203-340-719106-756-89515/6
(for foreign Tenderers) or in SIT to the APP
Slovenije, account No 50100-601-123312
(for local tenderers), with the notice “For
tender dossier Pollution Prevention of the
Gulf of Trieste”. For the payments the selling
exchange rate issued by the Bank of
Slovenia on the day of the announcement in
the Official Gazette of the Republic of
Slovenia is relevant. The tender dossier is
also available for inspection at the premises
of the Consulting Engineer SL Consult,
d.o.o., Kersnikova 6, 1000 Ljubljana.
Tenders must be submitted using the
standard tender form included in the tender
dossier, whose format and instructions must
be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
Consulting Engineer SL Consult, d.o.o.,
Kersnikova 6, 1000 Ljubljana, fax No +386
1 234 00 87 (mentioning the Publication
reference shown in item 1) at least 21
days before the deadline for submission of
tenders given in item 19. The Contracting
Authority must reply to all tenderers’
question at least 11 days before the
deadline for submission of tenders.
19. Deadline for submission of tenders
The tenders must be delivered at the
latest on 30 th July 2001 at 13:00 hrs local
time to the following address: Municipality
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of Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270
Ajdovščina, Tel. No: +386 5 365 91 00,
Fax No: +386 5 365 91 30. Any tender
received after this deadline will not be
considered.
20. Tender opening session
The tenders will be opened in public
session on 30th July 2001 at 14:00 hrs
local time on the following address:
Municipality of Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, 5270 Ajdovščina.
21. Legal basis
Council Regulation (EEC) No 3906/89
of 18 December 1989 on Economic Aid to
certain Countries of Central and Eastern
Europe, as amended.
Municipality of Ajdovščina,
Municipality of Ilirska Bistrica and
Municipality of Sežana
Ob-47443
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenija in Komisijo Evropske skupnosti o
uresničevanju skupnosti ukrepov o finančni, tehnični in drugih oblikah sodelovanja
(Ur. l. RS, št. 56/93), v zvezi z a) točko
drugega odstavka 2. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00) ter 117.
in 118. členom Pravil in postopkov Evropske unije za izvedbo javnih razpisov objavlja RS, Ministrstvo za promet
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo projekta
obnova Useka Križni vrh z obnovo
proge od KM 563+346 do km
564+860 na progi Zidani Most–
Maribor
Izvedba del je sofinancirana s strani komisije Evropske skupnosti v okviru “Instrument for Structural Policies for Pre-Accession
(ISPA)”,
projekt
št.
2000/SI/16/P/PT/001. Na razpis se lahko enakopravno prijavijo vse fizične in pravne osebe iz držav, članic Evropske skupnosti in iz držav, prejemnic sredstev programa Phare. Tudi vgrajeni materiali in
oprema morajo izvirati iz teh držav.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izvedba obnove Useka Križni vrh z obnovo proge od km
563+346 do km 564+860 na progi Zidani
Most–Maribor.
V primeru, da bo vrednost ponudb presegla razpoložljiva sredstva, ima naročnik
pravico, da po lastni presoji iz razpisa izloči določena razpisana dela. Predvideni čas
pričetka del je 14 dni po podpisu pogodbe, predvideni rok dokončanja del pa 12
mesecev od uvedbe v delo.
2. Postopek in pogoji za sklepanje pogodbe
Izbira izvajalca bo potekala po postopku, ki ga predpisuje Priročnik za decentralizirani implementacijski sistem (DIS Manual, Evropska komisija, september 1997).
Pogoji pogodbe bodo ustrezali pogojem
Federation Internationale des Ingenieurs –
Conseils Conditions of Contract for Works
of Civil Engineering Construction (Red Book, prva izdaja, FIDIC 1999).
Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste gospodarske družbe in podjetniki, ki

zadostijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim kriterijem, lahko pa jih presegajo:
– ponudnik mora biti sposoben izvesti
najmanj 70% razpisanih del, če nastopa
samostojno ali 50% del, če je vodilni partner v konzorciju;
– letni promet gradbenih del v posameznih letih 1998, 1999 in 2000 mora
znašati najmanj 17,300.000 EUR;
– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih 3 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in, ki so po
naravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli.
Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3% od ponudbene vrednosti
brez davkov v EUR, ali v protivrednosti v
SIT ali katerikoli tuji konvertibilni valuti. Bančna garancija mora veljati 120 dni od zadnjega dneva za oddajo ponudb.
3. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo v angleškem jeziku pridobijo na naslovu:
Proplus, d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor, po vplačilu nevračljivega zneska 300
EUR ali v protivrednosti v SIT ali v katerikoli
tuji konvertibilni valuti na ŽR št.
51800-601-62499 (za tolarska vplačila) ali
na devizni račun pri Novi Kreditni banki
Maribor, d.d., št. 27620-633-11371,
SWIFT KBMASI2X (za devizna vplačila) s
pripisom “Za razpisno dokumentacijo
obnova Useka Križni vrh z obnovo proge
od km 563+346 do km 564+860 na progi
Zidani Most–Maribor”. Za vplačila je merodajen prodajni menjalni tečaj Banke Slovenije na dan objave tega razpisa.
Ponudbe smejo predložiti le imetniki
razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na voljo od 3. 5. 2001 vsak
delavnik od 8. do 16. ure. Za vse dodatne
informacije je pooblaščena Bojana Sovič,
univ. dipl. inž. gr., telefon: +386 (0)2 250
41 10, faks: +386 (0)2 250 41 35, e-mail:
proplus@proplus.si.
4. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo prispeti do 26. 7. 2001 do 13. ure po lokalnem času na: Ministrstvo za promet, Langusova 4 – 1 nadstropje, soba št. 18,
1000 Ljubljana. Ovojnice morajo biti zaprte in jasno označene: “Not to be opened
before the Opening Session” in ”Ne odpiraj pred uradnim odpiranjem ponudb”. Odpiranje ponudb bo javno na isti dan ob 14.
uri po lokalnem času na zgornjem naslovu.
Pri odpiranju ponudb lahko sodeluje en
predstavnik ponudnika, ki se izkaže s pisnim pooblastilom.
RS, Ministrstvo za promet
Ob-47444
In accordance with the Regulation on
ratification of Framework Agreement
between the Government of Republic of
Slovenia and European Commission on
implementation of measures on financial,
technical and other forms of cooperation
(OG RS 56/93), referring to Public
Procurement Law, (OG RS 39/00), Article
2, paragraph 2, point a and according to
Articles 117 118 of the European Union
Regulations and Procedures of Public
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Tender Performed, Republic of Slovenia,
Ministry of Transport
Invitation to Tender
for the Project Renewal of Cut Križni
vrh with Renewal of Line Section from
KM 563+346 to KM 564+860 on
Railway Line Zidani Most–Maribor
The works are cofinanced by the
Commission of the European Communities
within the framework of Instrument for
Structural Policies for Pre-Accession (ISPA),
Project No. 2000/SI/16/P/PT/001.
Participation is open on equal terms to all
natural and legal persons of Member States
of the European Union and of beneficiary
countries of the ISPA programme. Supplies
of materials and equipment offered should
also originate from those countries.
1. Subject to Tender
The Invitation to Tender is issued for
the selection of the Contractor for Renewal
of Cut Križni vrh with Renewal of Line
Section from km 563+346 to km 564+860
on Railway Line Zidani Most–Maribor.
In the case Tenders value exceeds
available funds, the Contracting Authority
reserves the right to reduce parts of tender
works. The Works shall start within 14 days
after the signing of the Contract and shall
be finalised within 12 months after the
issue of the Letter of Commencement.
2. Procedure and Conditions of the
Contract
The procedure for contract award will
follow the Decentralised Implementation
System Manual (DIS Manual, European
Commission, September 1997). The
conditions of the contract will be in
accordance
with
the
Federation
Internationale des Ingenieurs-Conseils
Conditions of Contract for Works of civil
Engineering Construction (Red Book, first
edition, FIDIC 1999).
Tenders for the construction works
should be submitted only by companies
and natural persons meeting the minimum qualifying criteria including, but not
limited to:
– a sole Tenderer shall have the ability
to carry out at least 70% of the Works by
his own means; in case of a Join
Venture/Consortium the Leading Partner
shall have the ability to carry out at least
50% of the Works;
– each individual annual turnover in
construction works for the years
1998,1999 and 2000 should exceed EUR
17,300.000;
– successful experience as the prime
contractor in construction of at least 4
projects of the same nature and complexity
comparable to the tendered works during
last 3 years.
All tenders must be accompanied by a
Tender Bond in the amount of 3% of the
Tender Price excluding taxes in EUR or
equivalent value in SIT or any other foreign
convertible currency. The Tender Bond
shall have a validity of 120 days from the
deadline for submission of Tenders.
3. Tender Dossier
The Tender Dossier in the English
language may be obtained from the
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following address: Proplus, d.o.o., Strma
ulica 8, 2000 Maribor, after the payment
of nonrefundable fee of 300 EUR in SIT or
any other equivalent foreign convertible
currency
to
the
account
No.
51800-601-62499 (for payments in SIT)
or
to
the
bank
account
No.
27620-633-11371/9, SWIFT KBMASI2X
at Nova Kreditna banka Maribor d.d. (for
payments in foreign currency), with the
notice “For tender dossier Renewal of Cut
Križni vrh with Renewal of Line Section
from KM 563+346 to KM 564+860 on
Railway Line Zidani Most–Maribor”. For the
payments the selling exchange rate issued
by the Bank of Slovenia on the day of the
announcement in the OG RS is relevant.
Only tenderers having purchased the
tender documents will be eligible to submit
their offers. The tender dossiers are
available from 3. 5. 2001 every working
day from 8:00 to 16:00 hrs. For all
additional information the responsible
person is Ms Bojana Sovič, phone: +386
(0)2 250 41 10, fax: +386 (0)2 250 41
35, e-mail: proplus@proplus.si.
4. Submission of Tenders
Complete tenders in the English
language must be delivered at the latest on
26. 7. 2001 by 13:00 hrs local time to the
address: Ministry of Transport, Langusova
4 – first floor, room Nr 18, 1000 Ljubljana.
The sealed envelope has to be marked
“Not to be opened before the Opening
Session” and ”Ne odpiraj pred uradnim
odpiranjem ponudb”. The opening of
Tenders will be public on the same day at
14:00 hrs local time at same address. At
the opening session one Tenderers
representative, submitting the power of
attorney may participate.
Ministry of Transport
Ob-47865
Na podlagi 3. in 28. člena Zakona o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 60/99), Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in 12/00),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/00, 65/00 in 97/00) in Uredbe o začasnem financiranju Republike Slovenije v
obdobju januar-junij leta 2001 (Ur. l. RS,
št. 124/00, 22/01) objavlja Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana
razpis
za sofinanciranje projektov
spodbujanja razvoja demografsko
ogroženih območij v Republiki
Sloveniji za leto 2001
I.
1. Sredstva za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki
Sloveniji se bodo v letu 2001 dodeljevala
za sofinanciranje naložb v lokalno infrastrukturo na področju lokalne vodooskrbe in lokalnega cestnega omrežja.
Višina razpisanih sredstev je določena z
Uredbo o začasnem financiranju Republike Slovenije v obdobju januar – junij leta
2001 (Ur. l. RS, št. 124/00, 22/01). Dokončna višina sredstev bo določena po
sprejemu Državnega proračuna RS za leto

2001 in bo predvidoma znašala
1.000,000.000 SIT.
Glede nato, da ministrstvo letos predvidoma zadnjič objavlja razpis v tej obliki, na
razpisu pričakujemo projekte, ki bodo dokončana do 31. 12. 2001.
2. Pravico kandidiranja na razpisu imajo
občine za naložbe na območjih, določenih
z Uredbo o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja (Ur. l. RS,
št. 19/99).
3. Investitorji, ki so jim bila sredstva za
spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij v obdobju 1991-2000 že odobrena, ne morejo sodelovati na razpisu z
isto fazo projekta. Na razpisu lahko sodelujejo z naslednjo fazo izvedbe investicije in z
obsegom del, ki bodo izvedena v letu 2001.
Iz investicijskega programa mora biti v
tem primeru razvidno, da projekt poteka v
fazah. Nedvoumno morajo biti določene
posamezne faze projekta, ki morajo biti finančno in časovno ovrednotene.
Posamezna faza pri izvedbi projekta pomeni zaokrožen del celotne investicije, in
sicer:
– pri lokalnih cestah: po posameznih
odcepih ceste, ali po fazah (1. faza so
pripravljalna in gradbena dela, 2. faza je
preplastitev ceste);
– pri vodooskrbi: zajetje je lahko ena
faza projekta, primarni cevovod druga in
čiščenje naslednja faza projekta.
4. Rok za vložitev prijav je en mesec od
te objave.
5. Strokovna komisija, ki jo je ministrica
za gospodarstvo imenovala s sklepom dne
23. 2. 2001 se bo sestala in začela z odpiranjem vlog prvi delovni dan po poteku roka za vložitev prijav.
II.
Na področju lokalne vodooskrbe bodo
sofinancirani naslednji projekti:
– vodovodni sistem za eno ali več naselij ali skupin posameznih porabnikov (vključuje zajetje, cevovod do hišnega priključka in potrebno čiščenje);
– individualna oskrba posameznega porabnika z vodo iz lastnega vodnega vira
(vključuje zajetje, cevovod do hišnega priključka in potrebno čiščenje);
– kanalizacijsko omrežje, kadar je le-to
potrebno zaradi zaščite vodnih virov oziroma drugih ekoloških zahtev.
Na področju lokalnega cestnega omrežja bodo sofinancirane:
– novogradnje ali rekonstrukcije lokalnih cest in rekonstrukcije tistih prometnic,
ki jih je po rekonstrukciji možno uvrstiti
med lokalne ceste (Uredba o kategorizaciji
državnih cest - Uradni list RS, št. 33/98,
48/99, 102/99, 69/00, 79/00 in
97/00).
2. Predlog projekta vloži občina pri Javnem skladu RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a, Ribnica, in sicer v
zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj - razpis
za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji za leto 2001 - lokalna infrastruktura “.
V primeru, da občina pošlje več vlog,
mora biti vsaka vloga posebej naslovljena
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in poslana v svoji ovojnici. Na ovitku mora
biti jasno naveden naziv in naslov prijavitelja.
3. Naložba bo na podlagi tega razpisa
sofinancirana v višini do 30% predračunske vrednosti, oziroma do 50%, če je lokacija naložbe v deset kilometrskem pasu ob
mejah Republike Slovenije.
4. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija se dvigne na
sedežu Javnega sklada RS za regionalni
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a, Ribnica, od
28. 4. 2001 dalje, vsak dan od 9. do 12.
ure. Kontaktni osebi: Franc Florjančič, tel.
83-61-953 (Javni sklad RS za regionalni
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja) in Snežana Čanak, tel.
478-37-59 (Ministrstvo za gospodarstvo).
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na
spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo: http://www.sigov.si/mg.
V razpisni dokumentaciji so navedene
listine, ki jih mora občina predložiti:
– ime in naslov investitorja;
– lokacijo naložbe, z navedbo poteka
infrastrukturnega objekta, če gre za linijski
objekt (nedvoumno naj bo navedena začetna in končna točka objekta ali dela objekta, ki je predmet zahtevka);
– investicijski program za realizacijo celotne investicije z opredeljenim obsegom
del v letu 2001, oziroma drugo investicijsko dokumentacijo določeno v Uredbi o
enotni metodologiji za izdelavo programov
za javna naročila investicijskega značaja
(Uradni list RS, št. 82/98, 86/98, 43/99);
– poročilo o že opravljenih delih, če gre
za fazno gradnjo;
– finančno konstrukcijo z navedbo virov
financiranja in dinamiko porabe sredstev,
– dokumentirano izjavo investitorja o zagotovitvi ostalih sredstev,
– gradbeno dovoljenje oziroma odločbo o priglasitvi del (v skladu s Zakonom o
graditvi objektov; Ur. l. SRS, št. 34/84,
29/86 in Ur. l. RS, št. 59/96, 45/99,
42/00 in 52/00) ;
– sklep občinskega sveta o prioriteti zahtevka in njegovo utemeljitev glede na
vključenost v načrt razvojnih programov občine;
– parafiran vzorec pogodbe iz razpisne
dokumentacije;
– izpolnjen obrazec OBR-INV/01.
Vrednost naložbe se izračuna po tekočih cenah.
5. Iz predloga projekta mora biti jasno
razvidna celotna vrednost naložbe ter obseg investicije, ki je predviden za leto 2001.
6. Občine bodo obveščene o projektih
izbranih na razpisu v 30 dneh od zaključka
razpisa. Po prejemu obvestila so dolžne
opraviti izbiro izvajalca del in dostaviti naslednjo dokumentacijo za vsak odobren
projekt posebej:
– javni razpis za oddajo del in/ali nabavo opreme;
– zapisnik in poročilo komisije o odpiranju ponudb;
– sklep o izbiri izvajalca;
– izvajalsko pogodbo s predračunom.
Zahtevane listine se dostavijo na naslov:
Javni sklad RS za regionalni razvoj in ohra-
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njanje poseljenosti slovenskega podeželja, Ribnica, Škrabčev trg 9a.
Na podlagi te dokumentacije bosta Ministrstvo za gospodarstvo in občina podpisali pogodbo o dodelitvi nepovratnih sredstev občini za izgradnjo objektov lokalne
infrastrukture.
V primeru da pogodba ni podpisana do
1. 10. 2001 in da je razlog za to pomanjkljiva dokumentacija, ki je podlaga za podpis pogodbe, se lahko dokumentacija dopolni najkasneje v 15 dneh. V primeru da
bo tudi po tem roku dokumentacija nepopolna, se bo štelo, da je občina enostransko odstopila od zahteve za sofinanciranje
naložbe in sklenitve pogodbe.
7. Pri izbiri projektov, ki bodo sofinancirani bodo uporabljeni naslednji kriteriji:
– stopnja demografske ogroženosti občine;
– prioriteta, ki jo je postavila občina,
kar pomeni, da imajo v primeru, da občina
prijavlja več projektov, prednost projekti z
višjo prioriteto;
– kakovost prijavljenega projekta, po
oceni strokovne komisije;
– struktura lastnih finančnih virov za predloženi projekt; prednost bodo imeli projekti, ki imajo v strukturi finančnih virov lastno soudeležbo krajanov ali samoprispevek;
– nadaljevanje že začetih projektov iz
preteklih let; prednost bodo imeli projekti v
zadnji fazi izgradnje;
– višina dodeljenih sredstev v preteklih
letih.
III.
Sočasno s tem razpisom poteka Razpis
za sofinanciranje projektov regionalne infrastrukture na območjih s posebnimi razvojnimi problemi. Prijavi na obeh razpisih
se ne izključujeta, pri čemer se projekt, ki
je uspel na Razpisu za sofinanciranje projektov spodbujanja razvoja demografsko
ogroženih območij v Republiki Sloveniji za
leto 2001 ne bo sofinanciral na Razpisu za
sofinanciranje projektov regionalne infrastrukture na območjih s posebnimi razvojnimi problemi.
Odobrena sredstva bo investitor koristil
le na podlagi ustrezne dokumentacije v
skladu z veljavnimi predpisi s področja izvrševanja državnega proračuna Republike
Slovenije. Črpanje sredstev je možno le na
podlagi originalnih situacij o opravljenih delih, potrjenih s strani občine. Občina je
odgovorna, da izstavljena situacija o opravljenih delih ustreza dejanskem stanju na
terenu, določbam pogodbe ter da je projekt, v načrtovanem obsegu del, dokončan
do 31. 12. 2001.
Zadnji rok za dostavo dokumentacije za
črpanje odobrenih sredstev v letu 2001 je
15. 10. 2001. Pri dinamiki koriščenja odobrenih sredstev bo upoštevana specifičnost naložbe, dinamika realizacije naložbe
in dinamika koriščenja sredstev iz drugih
virov, in sicer v obsegu, ki ga bo dovoljeval
priliv sredstev v proračun Republike Slovenije.
IV.
Investitorji so dolžni Ministrstvu za gospodarstvo, v smislu spremljanja porabe
dodeljenih sredstev iz razpisa, omogočiti

nadzor nad porabo sredstev tako, da je
vsak čas možna kontrola realizacije investicije ter vpogled v poslovne knjige in listine,
ki se nanašajo na naložbo.
V.
Če sredstva niso bila porabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ali se je
sredstva kakorkoli odtujilo, ima Ministrstvo
za gospodarstvo pravico takoj zahtevati od
občine, da vsa nenamensko porabljena ali
odtujena sredstva vrne takoj nazaj v enkratnem znesku. Občina vrne sredstva v
realni višini s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 456/2001
Ob-47658
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana, na podlagi 27. člena Zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I), Pravilnika o usposabljanju in vključevanju mladih
raziskovalcev
v
raziskovalne,
visokošolske in druge organizacije (Ur. l.
RS, št. 38/94, 53/95, 1/98 in 38/99) ter
na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 13/2000) objavlja
javni razpis
za financiranje usposabljanja mladih
raziskovalcev v letu 2001
1. Naročnik in predmet razpisa: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13, 1000 Ljubljana, razpisuje financiranje
usposabljanja mladih raziskovalcev v letu
2001 v okviru naslednjih programov:
I. Mladi raziskovalci, ki se usposabljajo
v raziskovalnih skupinah raziskovalnih in
visokošolskih zavodov,
II. Doktorski študij mladih raziskovalcev
v tujini.
2. Pogoji: (za programa pod I. in II.)
I. Mladi raziskovalci, ki se usposabljajo
v raziskovalnih skupinah visokošolskih in
raziskovalnih zavodov
Kandidate za mlade raziskovalce prijavijo na razpis raziskovalne skupine visokošolskih in raziskovalnih zavodov, ki opravljajo
raziskovalno dejavnost in izvajajo vsaj en
raziskovalni projekt, ki ga (so)financira Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport ali raziskovalna skupina tuje pravne osebe, ki so
jo v zamejstvu ustanovili Slovenci oziroma je
v njihovi večinski lasti in je nacionalnega
pomena za ohranjanje Slovencev v zamejstvu (v nadaljevanju: raziskovalna skupina).
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– mora biti državljan Republike Slovenije ali Slovenec brez slovenskega državljanstva, ki se lahko izobražuje v Republiki Sloveniji pod enakimi pogoji kot državljan Republike Slovenije,
– mora imeti najmanj visoko strokovno
izobrazbo ustrezne smeri in biti vpisan na
podiplomski študij, oziroma podati izjavo,
da bo vpisal podiplomski študij v študijskem letu 2001/2002,
– mora imeti povprečno oceno dodiplomskega študija najmanj 8 (ocena diplome se v povprečni oceni ne upošteva),
– starost praviloma do 28 let za magistrski oziroma enovit doktorski študij in do
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31 let za doktorski študij v primeru, da ima
kandidat že opravljen magisterij.
Vloga za financiranje mora vsebovati:
1. izpolnjen prijavni obrazec,
2. potrdilo fakultete o povprečni oceni
dodiplomskega študija s seznamom opravljenih izpitov in vaj kot dokazilo, da so
opravljene vse obveznosti po programu dodiplomskega študija (najkasneje do 29. junija 2001). Če ima kandidat že opravljen
magisterij, se priloži tudi potrdilo o povprečni oceni podiplomskega študija,
3. potrdilo o opravljeni diplomi oziroma
zagovoru magisterija (potrdilo je potrebno
ministrstvu dostaviti najkasneje do 14. 9.
2001),
4. okvirni program študijskega in raziskovalnega usposabljanja,
5. pregled raziskovalnih projektov
(vključno z raziskovalnimi programi), ki jih
izvaja raziskovalna skupina,
6. potrdilo visokošolskega zavoda o vpisu na podiplomski študij / izjavo kandidata
o nameravanem vpisu,
7. potrdilo o slovenskem državljanstvu
oziroma dokazilo, da je kandidat tujec slovenskega porekla,
8. izjavo kandidata, da se lahko osebni
podatki, navedeni v vlogi za financiranje,
uporabijo za evidence oziroma sezname,
določene s Pravilnikom o usposabljanju in
vključevanju mladih raziskovalcev v raziskovalne, visokošolske in druge organizacije
(Ur. l. RS, št. 38/94, 53/95, 1/98 in
38/99).
Merila za ocenjevanje vlog za financiranje:
– ustreznost raziskovalne skupine, izvajalke usposabljanja, kjer se upoštevajo
predvsem raziskovalni rezultati, prekinitve
usposabljanja oziroma neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti v raziskovalno skupino vključenih mladih raziskovalcev, zaposlitev mladih raziskovalcev po zaključenem
usposabljanju,
– ustreznost mentorja,
– ocena programa usposabljanja,
– ocena dodiplomskega študija.
Prednost pri nastavitvah novih mladih
raziskovalcev bodo imele tiste raziskovalne skupine, ki ob svoji znanstveni odličnosti izkazujejo tudi povezanost z uporabniki
(sofinanciranje raziskovalnih projektov, delež prihodka skupine iz virov izven državnega proračuna).
Čas financiranja usposabljanja glede na
vrsto usposabljanja:
– za specializacijo največ do dveh let,
– za magisterij največ do dveh let in
pol,
– za doktorat (po magisteriju) največ do
dveh let in pol,
– za enovit doktorski študij (doktorat
brez magisterija) do štirih let.
II. Doktorski študij mladih raziskovalcev
v tujini
Kandidate za doktorsko usposabljanje
mladih raziskovalcev v tujini prijavijo na
razpis javni raziskovalni in visokošolski
zavodi.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– mora biti državljan Republike Slovenije,
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– mora imeti najmanj visoko strokovno
izobrazbo ustrezne smeri oziroma opravljen magisterij,
– mora imeti povprečno oceno dodiplomskega študija najmanj 8 (ocena diplome se v povprečni oceni ne upošteva),
– starost praviloma do 28 let.
Vloga za financiranje mora vsebovati:
1. izpolnjen prijavni obrazec,
2. potrdilo fakultete o povprečni oceni
dodiplomskega študija s seznamom opravljenih izpitov in vaj kot dokazilo, da so
opravljene vse obveznosti po programu dodiplomskega študija (najkasneje do 29. junija 2001). Če ima kandidat že opravljen
magisterij, se priloži tudi potrdilo o povprečni oceni podiplomskega študija,
3. potrdilo o opravljeni diplomi oziroma
zagovoru magisterija (potrdilo je potrebno
ministrstvu dostaviti najkasneje do 14. 9.
2001),
4. program študija in usposabljanja v tujini,
5. podatke o instituciji in kvalificiranosti
tujega mentorja,
6. obrazložitev predlagatelja vloge za financiranje o razlogih za doktorski študij v
tujini, predvidene raziskovalne zadolžitve
mladega raziskovalca po vrnitvi ter zagotovilo predlagatelja vloge za financiranje glede potrebne opreme in druge infrastrukture, ki bo omogočala popolno izrabo in prenos v tujini pridobljenega znanja,
7. dokazilo o sprejemu kandidata na
doktorski študij (najkasneje do 14. 9.
2001),
8. potrdilo o slovenskem državljanstvu,
9. izjavo kandidata, da se lahko osebni
podatki, navedeni v vlogi za financiranje,
uporabijo za evidence oziroma sezname,
določene s Pravilnikom o usposabljanju in
vključevanju mladih raziskovalcev v raziskovalne, visokošolske in druge organizacije
(Ur. l. RS, št. 38/94 , 53/95, 1/98 in
38/99).
Merila za ocenjevanje vloge za financiranje:
– zagotovilo, da v Sloveniji ni ustreznih
možnosti za dokončanje doktorata znanosti zaradi pomanjkanja ustreznih mentorjev
ali raziskovalne opreme ter da bo pridobljeno znanje pripomoglo k sodobnejšem
razvoju stroke pri nas,
– ocena programa usposabljanja,
– dosedanji študijski in raziskovalni rezultati kandidata.
Čas financiranja usposabljanja: največ
do 3 let.
3. Orientacijska vrednost za izvedbo
programa razpisa je 260 mio SIT.
4. Vloge za financiranje morajo biti oddane na predpisanih obrazcih, skladno z
navodili in v dveh izvodih.
5. Ovojnica z vlogo za financiranje mora
z oznako: “Ne odpiraj - vloga za financiranje
usposabljanja mladih raziskovalcev“, prispeti
v glavno pisarno Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
ne glede na vrsto prenosa te pošiljke, do
vključno 6. junija 2001 do 12. ure.
Nepravočasno prispelih in nepravilno
označenih vlog za financiranje ministrstvo
ne bo obravnavalo. Vlog za kandidate, ki
do 29. junija 2001 ne bodo dostavili po-

polnega dokazila o opravljenih vseh obveznosti na dodiplomskem študiju (razen
diplome), ministrstvo ne bo evalviralo in
bodo vrnjene predlagatelju.
6. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13, 1000 Ljubljana, 7. junija 2001.
7. Ministrstvo bo s pomočjo ekspertnih
teles opravilo ocenitev vlog za financiranje
in sprejelo sklep o izboru kandidatov, katerim bo financiralo usposabljanje. O izbiri
bodo zainteresirani obveščeni najkasneje
do začetka študijskega leta 2001/2002.
Začetek financiranja bo predvidoma s 1.
novembrom 2001.
8. Prijavne obrazce z navodili lahko zainteresirani dvignejo vsak delovnik od 7.
do 16. ure pri recepciji Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Ljubljana, Trg OF
13.
Informacije dajejo predlagatelju osebno
ali po telefonu Marta Sluga tel.
01/478-46-62,
Mateja
Ahčin
tel.
01/478-46-60 in Silva Bodanec tel.
01/478-46-10 (vsak torek, sredo in četrtek med 10. in 14. uro.)
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 19/2001
Ob-47652
Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in 124/00) in
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/00, 65/00, 97/00 in 9/01) objavlja
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Urad RS za mladino
javni razpis
za sofinanciranje koordinacije
projektov za otroke v letu 2001
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS
za mladino, p.p. 1711, 1001 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje koordinacije projektov za otroke v letu 2001.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
a) na ta razpis se lahko prijavijo ponudniki s statusom:
– nevladne organizacije, ki je prostovoljna in neprofitna ter registrirana kot pravna
oseba v RS in ki opravlja programske dejavnosti za otroke;
b) ponudnik mora izvajati programe, namenjene otrokom v starosti od 6. do 14.
leta;
c) ponudnik je lahko organizacija, ki koordinira organizacije ali projekte na nacionalnem nivoju in ki omogoča vključevanje v
otroške dejavnosti in aktivnosti udeležencem in organizacijam iz celotne Slovenije;
d) ponudniki lahko na ta javni razpis
prijavijo samo projekte ali dele projektov,
ki bodo koordinirani in izvajani v letu 2001;
e) ponudnik mora za izvajanje projektov
zagotoviti:
– najmanj 50% delež sofinanciranja projekta iz drugih virov in
– najmanj 25% delež sofinanciranja projekta iz neproračunskih sredstev;
f) posamezna ponudba na javni razpis
mora biti izdelana izključno na razpisnem
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obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika (Urada RS za mladino);
g) ponudnik mora s podpisom izjave na
razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega javnega
razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb
naročnika;
h) ponudnik ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti do naročnika;
i) ponudnik je lahko organizacija, ki za
Urad RS za mladino ne opravlja katere od
pogodbenih servisnih dejavnosti (za mladino).
4. Merila za dodelitev sredstev:
– število in struktura otrok, vključenih v
programe,
– obseg in kvaliteta izvedenega letnega
programa v letu 2000,
– obseg in kvaliteta planiranega programa za leto 2001,
– reference prijavitelja pri izvajanju projektov za otroke,
– stopnja koordinacije z drugimi organizacijami in institucijami,
– vključenost programov z lokalnega nivoja,
– preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije,
– zagotavljanje brezplačne udeležbe
otrok v programih.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša
20,000.000 SIT.
Če bo proračun RS za leto 2001 že
sprejet v času sklepanja pogodb s prejemniki sredstev, se bodo le te sklepale v višini
celotnega zneska.
Okvirna višina sredstev je pogojna, ker
proračun RS za leto 2001 še ni sprejet.
Naročnik bo zato sklepal pogodbe z izbranimi prejemniki sredstev v dveh delih. V
prvem delu se bodo sredstva delila do višine v začasnem financiranju zagotovljenih
sredstev tj. do višine 500.000 SIT. Po
sprejetju državnega proračuna bo naročnik z aneksi k pogodbam dodelil še preostala sredstva, ki bodo v ta namen zagotovljena v proračunu. Če bo v sprejetem
proračunu na razpolago manj sredstev kot
načrtuje naročnik, bo le-ta vsem prejemnikom sredstev ustrezno linearno znižal odobrena sredstva.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2001, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene ponudbe za dodelitev sredstev, način
predložitve ponudb ter opremljenost ponudb: rok za predložitev ponudb in način
predložitve
Ponudnik mora ponudbo za dodelitev
sredstev poslati izključno s priporočeno
pošto, najpozneje do torka, 22. 5. 2001,
na naslov Urada RS za mladino, p.p. 1711,
1001 Ljubljana.
Opremljenost ponudb: ponudbo za razpis je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na
katerem mora biti vidna označba: “Ne odpiraj – Ponudba za koordinacijo projektov
za otroke”.
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Veljavna bo ponudba, ki bo pravilno
opremljena in pravočasno predložena naročniku.
8. Datum odpiranja ponudb za dodelitev sredstev: odpiranje veljavnih ponudb
za dodelitev sredstev bo opravila strokovna komisija naročnika. Odpiranje ponudb v
skladu z 2. odstavkom 76. člena Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije ne bo javno.
Neveljavnih ponudb (nepravilno opremljenih in nepravočasno prispelih) strokovna
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene ponudnikom.
Ponudniki bodo o odpiranju ponudb
prejeli obvestilo o odpiranju ponudb.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni od zaključka odpiranja ponudb. Datum, do katerega bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa, bo naveden v obvestilu o
odpiranju ponudb.
Naročnik bo hkrati s poslanim sklepom
o izboru pozval prejemnika, ki mu bodo
dodeljena sredstva, k podpisu pogodbe. V
primeru, da se prejemnik v roku 8 dni od
prejema ne odzove na poziv, se šteje, da
je odstopil od ponudbe za pridobitev
sredstev.
10. Kraj čas in osebo, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dobijo v tajništvu Urada RS za mladino, po pošti ali elektronski
pošti. Razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo tudi na disketah.
Vse dodatne informacije lahko ponudniki dobijo v tajništvu Urada RS za mladino,
vsak delovni dan med 12. in 14. uro, po
tel. 01/426-57-01.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Urad RS za mladino
Št. 01/110717/0-0
Ob-47441
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 13/00 in 9/01) objavlja
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana
javni razpis
za subvencioniranje programov
strokovnega dela združenj kmetijskih
pridelovalcev (društev) in prireditev na
podeželju v letu 2001
I. Predmet javnega razpisa je subvencioniranje programov strokovnega dela združenj kmetijskih pridelovalcev (društev) in
prireditev na podeželju na naslednjih področjih:
Programi strokovnega dela
Subvencionirajo se:
– izobraževanje in seznanjanje z novimi
tehnološkimi dosežki na področju pridelave, dodelave in predelave kmetijskih pridelkov ter dopolnilnih dejavnosti,
– pridobivanje strokovnih in tržnih informacij,
– zastopanje članov na promocijah
združenja in promocijah njihovih dejavnosti.
Prireditve

Subvencionirajo se prireditve, ki predstavljajo podeželje in pospešujejo njegov
razvoj.
II. Skupni znesek sredstev namenjen za
subvencioniranje je: 6,500.000 SIT od
tega:
– za subvencioniranje programov strokovnega dela stanovskih združenj kmetijskih pridelovalcev v višini 3,000.000 SIT,
– za subvencioniranje prireditev na podeželju v višini 3,500.000 SIT.
III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci za dodelitev sredstev
Upravičenci za pridobitev sredstev po
tem razpisu so pravne osebe (društva), ki
združujejo kmetijske pridelovalce z območja Mestne občine Ljubljana.
IV. Merila za izbiro programov
Subvencioniranje stanovskih združenj
kmetijskih pridelovalcev:
1. število kmetijskih pridelovalcev, ki jih
zastopa društvo,
2. delež lastnih sredstev pri izvedbi programa,
3. vsebina programa.
Subvencioniranje prireditev na podeželju:
1. delež lastnih sredstev,
2. tradicionalnost prireditve,
3. vključevanje krajanov v prireditev,
4. vsebina prireditve.
V. Višina dodeljenih sredstev
Upravičenci lahko pridobijo največ do
50% nepovratnih sredstev od vrednosti
predloženega programa.
VI. Vloga za dodelitev sredstev in dokumentacija, ki mora biti priložena vlogi.
Vloga za razpis se pripravi na obrazcu:
razpisni obrazec št. 1 “programi strokovnega dela združenj kmetijskih pridelovalcev in prireditev na podeželju“, ki ga dobite v Službi za gospodarske dejavnosti, Referat za kmetijstvo, Oddelka za gospodarske dejavnosti in turizem, Mestne uprave,
Mestne občine Ljubljana, Trubarjeva 5,
Ljubljana.
K vlogi je treba priložiti:
– program strokovnega dela društva ali
prireditev za leto 2001 (kratek opis delovanja društva, prireditve),
– potrdilo o registraciji, ki ne sme biti
starejše od 30 dni,
– izjavo vlagatelja o resničnosti podatkov – razpisni obrazec št. 2,
– izjava vlagatelja da je seznanjen z razpisnimi pogoji in merili in se strinja z vzorcem pogodbe – razpisni obrazec št. 3.
VII. Rok za predložitev vlog in način njihove oddaje
Vlogo za dodelitev sredstev po tem razpisu s vsemi prilogami, je treba poslati najkasneje v 15 dneh od dneva objave razpisa, na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem Trubarjeva 5, Ljubljana. Vloge morajo
biti poslane v zapečatenih ovojnicah,
opremljene z naslovom predlagatelja vloge
in označene z oznako “Ne odpiraj – javni
razpis – društva“.
VIII. Rok do katerega morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do konca leta 2001.
IX. Datum odpiranja vlog
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Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila v petek 18. 5. 2001. Odpiranje
vlog ne bo javno.
X. Kraj, čas in oseba, pri kateri zainteresirani lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
Zainteresirani lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo v Službi za gospodarske dejavnosti, Referat za kmetijstvo, Oddelka za
gospodarske dejavnosti in turizem, Mestne
uprave, Mestne občine Ljubljana, na Trubarjevi 5, v Ljubljani, vsak delavnik od 8.
do 14. ure, pri Ivki Levatić ali Teodori Makoter.
XI. Upravičenci bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najkasneje v 45 dneh od
dneva odpiranja ponudb.
Mestna občina Ljubljana
Št. 41400-1/01
Ob-47804
Na podlagi 8. člena pravilnika o subvencioniranju obrestnih mer za najete kredite za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v občini Vipava
(Uradno glasilo št. 7/98) objavlja župan
občine Vipava
javni razpis
za subvencioniranje obrestne mere, za
kredite, najete v letu 2001, za
izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj
in stanovanjskih hiš v občini Vipava
1. Namen subvencioniranja obrestnih
mer je izgradnja, prenova in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš na območju občine Vipava, za katere prosilec najame kredit
pri banki, s katero ima občina Vipava sklenjeno pogodbo o kreditiranju občanov v
letu 2001. V prenovo sodi tudi, na območju Občine Vipava, aktualna ureditev centralnega ogrevanja z zemeljskim plinom.
2. Višina sredstev za subvencijo v letu
2001 znaša 4,500.000 SIT.
3. Kvota posojil do katere občina na
podlagi javnega razpisa subvencionira
obrestno mero znaša 80,070.000 SIT.
4. Najvišji znesek kredita, ki ga občina
subvencionira posameznemu prosilcu je
3,000.000 SIT.
5. Obrestna mera za kreditojemalce je
T + 2 ,15 % .
6. Najdaljši rok za vračilo kredita je
10 let.
7. Interesenti, ki želijo najeti kredit, morajo izpolnjevati splošne in posebne pogoje, ki jih določa Pravilnik o subvencioniranju obrestnih mer za najete kredite za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v občini Vipava, ki je
objavljen v Uradnem glasilu št. 7/98 z dne
4. junij 1998.
Splošni pogoji:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da je občan občine Vipava,
– da je lastnik stanovanjske hiše, ki jo
namerava prenavljati s kreditom, za katerega se prijavlja,
– da ima veljavno gradbeno dovoljenje
ali odločbo o priglašenih delih,
– da ima sklenjeno kupoprodajno pogodbo in overjeno pri notarju,
– da prosilec oziroma njegov družinski
član ni kupil stanovanja na podlagi Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91)
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– Posebni pogoji:
– da bo v letu javnega razpisa sklenil
kreditno pogodbo z banko, s katero ima
Občina Vipava sklenjeno pogodbo o kreditiranju v roku 60 dni od prejema obvestila
o uvrstitvi na prednostno listo prosilcev kredita,
– da plača banki stroške odobritve kredita,
– da zavaruje kredit pri zavarovalnici po
tarifi zavarovalnice ali s poroki,
– da izpolnjuje pogoje banke kreditodajalke (kreditna sposobnost, itd.).
8. Interesenti oddajo vlogo na posebnem obrazcu na naslov: Občina Vipava,
Glavni trg 15, 5271 Vipava, s pripisom za
stanovanjski kredit (obrazci so na voljo na
sedežu Občine vsak dan med 8. in 14.
uro).
9. Rok za oddajo vlog je do vključno
1. junija 2001 do 12. ure.
10. Prosilec skupaj z vlogo predloži:
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o stalnem prebivališču,
– potrdilo o družinski skupnosti,
– potrdilo o lastništvu objekta (zemljiškoknjižni izpisek) ali kupoprodajno pogodbo,
– podatke o skupnem bruto dohodku
prosilca v letu 2000 (podatke, ki ste jih
vnesli v napoved za odmero dohodnine),
– odločbo o invalidnosti (če uveljavlja
ugodnost invalida),
– gradbeno dovoljenje ali dovoljenje o
priglašenih delih (če gre za gradnjo ali
adaptacijo),
– dokazilo, da gre za kulturni spomenik
(če gre za kulturni spomenik),
– dokazilo, da gre za gradnjo na temelju starih hiš (če je zgrajena pred letom
1960), če uveljavlja ta kriterij,
– podpisano izjavo, da ima neprimerno
stanovanje (opis razmer), če uveljavlja ta
kriterij,
– podpisano izjavo oziroma dokazilo, da
je prosilec brez stanovanja oziroma prvič
rešuje stanovanjski problem, če uveljavlja
ta kriterij,
– izjavo, da on oziroma njegovi družinski člani niso kupili stanovanja po Stanovanjskem zakonu (Ur. l. RS, št. 18/91).
11. Dodatne informacije lahko interesenti dobijo na telefonu 05/364-34-10.
Občina Vipava
Ob-47579
Na podlagi 4. člena Zakona o finančnih
intervencijah v kmetijsko proizvodnjo in pridelavo hrane (Uradni list RS, št. 5/91),
Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Trebnje
(Uradni list RS, št. 19/96), sprejetih Spremembah in dopolnitvah pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Trebnje (Uradni list RS,
št. 37/00) in Odloka o proračunu Občine
Trebnje (Uradni list RS, št. 10/01), Občina Trebnje objavlja
javni razpis
za dodeljevanje sredstev za finančne
intervencije za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Trebnje v letu
2001

I. Splošni pogoji
1. Upravičenci do interventnih sredstev
so pravne in fizične osebe, občani Občine
Trebnje, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, ki jim je to poglavitna osnova za
preživetje in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Občini Trebnje ter združenja
s področja kmetijstva.
2. Sredstva za intervencije se dodeljujejo kot regresi, premije in podpore.
3. Upravičenci vložijo vloge in zahtevke
za intervencijska sredstva na obrazcih, ki jih
dobijo na Občini Trebnje v sprejemni pisarni. K vlogi je potrebno poleg posebnih dokazil priložiti še potrdilo o lastništvu ali posestni list, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev oziroma pogodbo o zakupu zemljišč.
4. Izvajalci ali organizatorji morajo k vlogi priložiti pisno ponudbo z višino sredstev, rok za izvedbo, jasno postavljeni cilji
posameznih nalog, dokazila o usposobljenosti kadrov in reference. Rok plačila, ki
ne sme biti krajši od 30 dni.
5. Kriteriji za dodelitev sredstev in drugi
pogoji so razvidni iz vsebine razpisa.
6. Prednosti bodo imele vloge, ki bodo
zagotavljale aktivno zaposlitev, razvoj in
ohranjanje kmetijstva, z upoštevanjem območij s težavnejšimi pridelovalnimi razmerami.
7. Upravičenec, ki je za določeno investicijo že prejel podporo, ne more ponovno kandidirati na tem javnem razpisu.
8. Sredstva se bodo nakazovala v roku
30 dni po sklenitvi pogodbe o dodelitvi ali
30 dni po predložitvi zahtevkov z zahtevanimi dokazili o izvedenih nalogah. Zadnji
rok za vložitev zahtevkov za izplačilo pogodbenih obveznosti je 20. 11. 2001.
II. Posebni pogoji
Posebni pogoji so določeni pri posameznih ukrepih. Nepopolne in prepozno
prispele vloge po tem razpisu se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo. Upravičenec,
pri katerem se ugotovi, da je navajal neresnične podatke, se mu sredstev ne odobri
oziroma jih je dolžan vrniti skupaj z pripadajočimi obrestmi.
III. Predmet razpisa
Predmet razpisa so sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Trebnje
sprejeta v proračunu za leto 2001 in se
namenjajo za:
1. regresiranje:
– nabavo načrtov za gradnjo hlevov,
– spodbujanje lokalnih prevozov mleka
odročnejših naselij;
2. izobraževanje kmetov;
3. sofinanciranje analiz zemlje, krme,
krvi in somatskih celic v mleku;
4. sofinanciranje testiranja kmetijskih
strojev;
5. subvencioniranje dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu;
6. sofinanciranje prestrukturiranja kmetij;
7. subvencioniranje razvoja kmečkega
turizma;
8. subvencioniranje
osemenjevanja
krav;
9. sofinanciranje zavarovanja kmetijskih
pridelkov;
10. štipendiranje naslednikov kmetij na
kmetijskih šolah;
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11. sofinanciranje delovanja društev in
njihovih programov;
12. izdelava predhodnih analiz in investicijsko tehnične dokumentacije;
13. izboljšave kmetijskih zemljišč;
14. sredstva za razvoj kmetijstva.
1. Regresiranje:
– nabava načrtov za gradnjo hlevov.
Namen in višina predvidenih sredstev:
namen ukrepa je sofinanciranje uporabe in
nabave načrtov za nove gospodarske objekte in nove tehnološke rešitve na kmetijah. Regresira se do 50% vrednosti računa
za izdelan projekt glede na število prijav.
Višina predvidenih sredstev je 1,000.000
SIT.
Pogoji za pridobitev sredstev: regres
lahko uveljavljajo posamezniki, ki morajo
predložiti poleg splošnih dokazil še račun
za izdelavo projekta, mnenje kmetijske svetovalne službe ter lokacijsko dovoljenje ali
odločbo o priglasitvi del.
– spodbujanje lokalnih prevozov mleka
odročnejših naselij.
Namen ukrepa in višina predvidenih
sredstev: občina bo delno sofinancirala lokalne prevoze mleka za ohranjanje mlečne
proizvodnje na relacijah, ki pokrivajo odvoz mleka iz odročnejših krajev. Regresira
se do 50% vrednosti navedenih stroškov.
Za ukrep je predvidenih 1,300.000 SIT.
Pogoji za uveljavitev sredstev: regres
lahko uveljavljajo organizatorji odkupa mleka. V vlogi morajo biti navedeni razlogi za
ohranitev mlečne proge, višina zagotavljanja lastnih sredstev in priložene pogodbe s
prevozniki. Sredstva se bodo dodeljevala
na podlagi dolžine proge, količine mleka,
števila udeleženih proizvajalcev mleka in
pomembnosti ohranjanja mlečne proizvodnje za ohranitev poseljenosti kraja.
2. Izobraževanje kmetov
Namen ukrepa in višina predvidenih
sredstev: namen je spodbujanje novih
znanj in tehnologij kmetijske proizvodnje
ter izboljšanje kvalitete življenja na podeželju. Za izobraževanje kmetov, lastnikov
gozdov, kmečkih žena in kmečke mladine
je predvidenih 2,300.000 SIT.
Pogoji za uveljavitev sredstev: zahtevke za uveljavitev sredstev vložijo pravne
osebe, združenja ali društva s področja
kmetijstva, ki izvajajo programe izobraževanja.
Sredstva se zagotavljajo za plačilo honorarjev predavateljem predavanj in izobraževalnih tečajev, za uporabo prostorov za
izvedbo tečajev in predavanj, nabavo strokovne literature izvedbo strokovnih ekskurzij, demonstracijskih poizkusov, ostalih materialnih stroškov, ki so v skladu s programom nalog na področju kmetijstva.
Sredstva bodo dodeljena na podlagi vloge oziroma zahtevka za izplačilo. K vlogi je
potrebo priložiti celotni program izobraževanja za posamezno ali več nalog s finančno konstrukcijo in časovnimi termini. V
skladu s sklenjeno pogodbo, mora biti zahtevku za izplačilo priloženo tudi poročilo
o izvedenih nalogah ter verodostojni dokument (račun) z nazivom izvajanega programa, ki se sofinancira.
3. Sofinanciranje analiz zemlje, krme,
krvi in somatskih celic v mleku
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Namen ukrepa in višina predvidenih
sredstev: namen ukrepa je ekonomična in
pravilna uporaba gnojil, (za potrebe obnove trajnih nasadov, agromelioracije, za potrebe izdelave gnojilnih načrtov za kmetije), sestava uravnovešenih obrokov krme
za rejo živali (za sestavo krmnih obrokov)
in za zagotavljanje kvalitete mleka pri prodaji. Za imenovane ukrepe je namenjeno
1,300.000 SIT, in sicer za analize zemlje
in krme v višini 400.000 SIT, krvi pri kravah – za izdelavo antibiograma in ugotovitev pomanjkanja raznih elementov v višini
250.000 SIT in za analize somatskih celic
v višini 650.000 SIT.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– sofinanciranje analiz zemlje in krme.
Sofinanciranje analiz poteka preko izvajalske organizacije, ki za upravičence uveljavlja interventna sredstva iz občinskega
proračuna. Strošek analiz se sofinancira v
višini 50%. Izvajalec analiz bo 50% del stroška zaračunal lastniku vzorca, ostalo pa
občini. Analize se izvajajo na podlagi naročila kmetijske svetovalne službe in v dogovoru z upravičenci do interventnih sredstev. Strošek analiz se sofinancira v višini
400.000 SIT.
Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim
ponudnikom, za dobo enega leta.
– sofinanciranje analiz krvi
Sofinanciranje analiz krvi pri kravah – je
namenjeno za izdelavo antibiograma in
ugotovitev pomanjkanja raznih elementov.
Upravičenci so upravičeni do sofinanciranja v višini 50% do 20% posamezne črede
do vrednosti v višini 250.000 SIT.
– sofinanciranje analiz somatskih celic
v mleku
Sofinanciranje analiz somatskih celic v
mleku uveljavlja organizator odkupa mleka
na podlagi vloge in zahtevkov za izplačilo s
predloženimi računi. Strošek analiz se sofinancira v višini 650.000 SIT.
4. Sofinanciranje testiranja kmetijskih
strojev
Namen ukrepa in višina predvidenih
sredstev: namen ukrepa je sofinanciranje
testiranja molznih strojev, silažnih kombajnov in traktorskih škropilnic na območju
občine Trebnje. Strošek testiranja kmetijskih strojev se sofinancira v višini 50%. Za
ukrep je predvidenih 700.000 SIT.
Testiranje vsebuje:
1. splošni pregled strojev,
2. testiranje in nastavitev vitalnih delov,
3. svetovanje.
Pogoji za pridobitev sredstev: testiranje
izvajajo izbrani in pooblaščeni servisi, ki za
upravičence uveljavljajo regres. Strošek testiranja v višini 50% sofinancira Občina
Trebnje, ostalo pa lastnik stroja-upravičenec interventnih sredstev. Ponudnik mora
poleg testiranja omenjenih strojev zagotoviti tudi nadomestne dele po konkurenčnih cenah. Lastniki strojev se lahko
odločijo tudi za servisiranje, kar pa ni
obvezno.
Testiranje bo potekalo na podlagi prijav
upravičencev, ki jih bo zbirala kmetijska
svetovalna služba in tudi spremljala testiranje do porabe razpoložljivih sredstev. Obseg del je odvisen od interesa upravičencev.

Ponudniki lahko dajo ponudbo za testiranje posameznih ali več vrst strojev. Testiranje bo potekalo na kmetijah v skladu z
organizacijo kmetijske svetovalne službe in
dogovori z upravičenci.
Z izvajalcem bo sklenjena pogodba za
izvedbo testiranja.
Ponudnik mora k vlogi priložiti:
1. dokazilo o registraciji dejavnosti, ki
ni starejše od 60 dni;
2. opis dela in opcija ponudbe;
3. predračun in prikaz strukture stroškov tako, da je vrednost del prikazana
ločeno po naslednjih skupinah:
– dobavljene storitve,
– dobavljeni material;
4. reference s področja del (naveden
mora biti naročnik, spisek strokovnjakov in
odgovornih oseb pri naročnikih, ki so podobna dela naročili).
Opis dela in predračun postanejo sestavni del pogodbe.
5. Subvencioniranje dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu
Namen ukrepa in višina predvidenih
sredstev: namen ukrepa je pospeševati dopolnilne dejavnosti na kmetijah, pospešiti
strukturne spremembe v kmetijstvu in konkurenčno usposobitev kmetijskih proizvajalcev ter širitev obstoječih in novih dejavnosti. To so predelava in prodaja kmetijskih pridelkov, ki temelji na lastni proizvodnji, domača obrt, služnostne dejavnosti,
pridelovanje zelenjave in sadja ter ostalo.
Višina
predvidenih
sredstev
znaša
1,200.000 SIT.
Podpora je namenjena za subvencioniranje gradnje objektov in opreme za opravljanje dopolnilnih dejavnosti. Višina subvencij bo dodeljena v skladu s predvidenimi
sredstvi in številom prijav. Vlagatelji lahko
pridobijo do 30% vrednosti vlaganj.
Pogoji za pridobitev sredstev: subvencija se upravičencu za isto ali podobno
dejavnost lahko dodeli le enkrat. Upravičenec mora pri vlaganjih v objekte predložiti
veljavno gradbeno dovoljenje ali odločbo o
priglasitvi del, mnenje kmetijske svetovalne službe, program razvoja kmetije iz katerega bo razvidno, da bo dopolnilna dejavnost pomembno vplivala na ohranitev ali
uvedba novega delovnega mesta, ter dokazila o vrednosti vlaganj v objekte in opremo. Če upravičenec vlaga v stroje mora
predložiti tudi potrdilo, da je član strojnega
krožka. Če je potrebno, mora biti dopolnilna dejavnost registrirana v ustreznem registru.
6. Sofinanciranje
prestrukturiranja
kmetij
Namen ukrepa in višina predvidenih
sredstev: občina daje podporo naložbam
za prestrukturiranje, preusmeritev in modernizacijo proizvodnje, priprava na biološko kmetovanje in druge vrste prestrukturiranja, ki pomenijo razširitev dejavnosti ali
uvedbo novih delavnih mest. Višina predvidenih sredstev znaša 1,000.000 SIT.
Upravičenci lahko pridobijo glede na
predvidena sredstva in število prijav, subvencijo v višini do 30% vrednosti realiziranih vlaganj v kmetijsko proizvodnjo (opremo in objekte), ki pomeni preoblikovanje
dejavnosti ali uvajanje nove tehnologije.
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Pogoji za pridobitev sredstev: subvencija se lahko dodeli le enkrat za isto preusmeritev. Upravičenec mora k vlogi predložiti mnenje kmetijske svetovalne službe,
program razvoja kmetije iz katerega bo razvidno, da bo prestrukturiranje pomembno
vplivalo na ohranitev kmetije ali uvedbo novega delovnega mesta, ter dokazila o vrednosti vlaganj v objekte, stroje in opremo.
Pri vlaganjih v objekte je potrebno priložiti
ustrezno gradbeno dovoljenje.
7. Subvencioniranje razvoja kmečkega
turizma
Namen ukrepa in višina predvidenih
sredstev: namen je pospešiti dejavnosti
kmečkega turizma predvsem na območjih
vinskih turističnih cest in območjih CRPOV.
Subvencije so namenjene za izgradnjo turističnih kapacitet (gradnjo objektov in opreme), za promocijo ter za oblikovanje turistične ponudbe. Višina predvidenih sredstev je 1,000.000 SIT. Vlagatelji lahko
pri dobijo do 30% vrednosti dejanskih
vlaganj.
Pogoji za pridobitev sredstev: subvencija se upravičencu za isto dejavnost lahko
dodeli le enkrat. Upravičenec mora k vlogi
predložiti gradbeno dovoljenje ali odločbo
o priglasitvi del, mnenje kmetijske svetovalne službe, program razvoja kmetije iz
katerega bo razvidno, da bi dejavnost pomembno vplivala na ohranitev kmetije ali
uvedbo novega delovnega mesta, dokazila
o vrednosti vlaganj v objekte in opremo.
Dejavnost kmečkega turizma mora biti registrirana v ustreznem registru.
8. Subvencioniranje osemenjevanja
Namen ukrepa in višina predvidenih
sredstev: namen ukrepa je zmanjševati
strošek upravičencev do regresiranega
osemenjevanja. Za imenovani ukrep je namenjeno 7,920.000 SIT, in sicer se za
vsako osemenjeno kravo nameni 1.500
SIT in vsako osemenitev plemenskih svinj
1.000 SIT, ki se lahko realizira do višine
razpoložljivih sredstev.
Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevke
za subvencijo za osemenjevanje vlagajo registrirani izvajalci osemenjevanja po opravljenih storitvah na podlagi seznama uporabnikov uslug.
9. Sofinanciranje zavarovanja kmetijskih
pridelkov
Namen ukrepa in višina predvidenih
sredstev: namen sofinanciranja je stimulirati kmete, da zavarujejo svoje posevke in
s tem dosežejo večjo sigurnost kmetijske
proizvodnje. Za navedeni ukrep je namenjeno 2,000.000 SIT. V skladu s predvidenimi sredstvi in številom prijav lahko upravičenci, ki imajo svoje pridelke zavarovane,
pridobijo do 50% vrednosti zavarovalne
premije.
Pogoji za uveljavitev sredstev: vlogi, s
katero upravičenec uveljavlja subvencijo
mora biti priloženo poleg splošnih dokazil
še kopija zavarovalne police. Za upravičence lahko uveljavlja regres tudi društvo
ali organizator proizvodnje, če so posevki
zavarovani s skupinsko polico, ki mora vlogi priložiti seznam upravičencev, kopijo
skupinske zavarovalne police.
10. Štipendiranje naslednikov kmetij na
kmetijskih šolah
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Namen ukrepa in višina predvidenih
sredstev: namen štipendiranja je dvigniti
izobrazbeni nivo naslednikov kmetij. Skupna razpisana vsota za štipendije za šolsko
leto 2001/2002, dodeljeno v letu 2001
znaša 850.000 SIT.
Pogoji za uveljavitev sredstev: kandidati
morajo biti ožji družinski člani upravičencev do interventnih sredstev, ki se šolajo
na kmetijskih šolah in ne prejemajo štipendij iz drugega naslova. Štipendije se dodelijo za šolsko leto 2001/2002. Z vsakim
štipendistom bo sklenjena pogodba o štipendiranju. Višina štipendije bo določena
na podlagi števila prijavljenih kandidatov,
šolskega uspeha, stopnje študija. Prednost
bodo imeli dijaki in študentje, katerih starši
imajo kmetijsko dejavnost kot edini vir preživljanja.
K vlogi mora kandidat predložiti:
– potrdilo o lastništvu kmetije ali posestni list staršev ali skrbnikov,
– zadnje šolsko spričevalo,
– potrdilo o šolanju,
– izpolnjeni obrazec za štipendije obr.
1,51,
– izjavo staršev ali skrbnikov, da je štipendist predviden naslednik kmetije in da
ne prejema štipendije iz drugega naslova,
– izjavo staršev, da jim je kmetijska dejavnost edini vir preživljanja ali potrdilo davčne uprave,
– potrdilo o državljanstvu.
Rok za prijavo za to točko javnega razpisa je 30. 9. 2001.
11. Sofinanciranje delovanja društev in
njihovih programov
Namen ukrepa in višina predvidenih
sredstev: občina bo sofinancirala programe in aktivnosti društev s področja kmetijstva. Za ta namen je predvideno
3,600.000 SIT. Društvom bodo dodeljena
sredstva za izvedbo programov strokovnega dela, strokovnih prireditev, prenosu tržnih informacij in za izdajo strokovno informativnih publikacij.
Pogoji za uveljavitev sredstev: do sredstev so upravičena registrirana društva s
področja kmetijstva in društva, kjer so člani, ki so upravičenci do interventnih sredstev regijsko ali drugače povezani in če na
območju občine za to področje ni registriranega društva. K vlogi mora društvo predložiti izpisek iz registra, program strokovnega dela, prireditev, prenosa tržnih informacij in izdaje publikacij. Iz predloženih
dokazil mora biti razvidno število udeleženih članov ter delež in oblika lastnih sredstev. Priloženo mora biti tudi pooblastilo
pooblaščene osebe za zastopanje. Višina
dodeljenih sredstev bo odvisna od pomena akcij za razvoj področja delovanja društva, števila članov, pomembnosti delovanja
društva za razvoj in ohranjanje kmetijstva v
Občini Trebnje, od zagotovitve lastnih sredstev in predvidenih sredstev.
12. Izdelava predhodnih analiz in investicijsko tehnične dokumentacije
Namen ukrepa in višina predvidenih
sredstev: namen sofinanciranja je izdelava
investicijsko tehnične dokumentacije. Za
predvideni ukrep je namenjeno 2,000.000
SIT. Upravičenci lahko pridobijo subvencijo za sofinanciranje priprave strokovnih

podlag za urejanje kmetijskih zemljišč ter
drugo v skladu s programom.
Pogoji za uveljavitev sredstev: do subvencije so upravičeni tisti, ki so namenjeni
urejati kmetijska zemljišča (želijo izvajati
agromelioracije, osuševanje, namakanje
zemljišč in drugo). Subvencionira se izdelava investicijsko tehnične dokumentacije
za prijavo na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS.
Vlogi mora vlagatelj priložiti mnenje
kmetijske svetovalne službe in predračun
izdelovalca projektne dokumentacije.
13. Urejanje kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa in višina predvidenih
sredstev: namen ukrepa je stimulirati lastnike kmetijskih zemljišč k izboljševanju
naravnih danosti zemljišč. Upravičenci lahko pridobijo subvencijo za odstranjevanje
skalnih osamelcev, čiščenje zarasti, urejanje poti in dostopov, planiranje, čiščenje
jarkov, postavitev drenaž ter vzdrževanje
melioracijskih sistemov.
Za urejanje kmetijskih zemljišč je namenjeno 4,100.000 SIT. Višina sredstev bo
dodeljena v skladu s predvidenimi sredstvi
in glede na število prijav do višine 50%
vrednosti opravljenih del.
Pogoji za uveljavitev sredstev: upravičenci morajo k vlogi priložiti mnenje kmetijske svetovalne službe, mapno kopijo z
načrtom izboljšave oziroma zamenjave
zemljišč, odločbo o priglasitvi del, če gre
za dela v takem obsegu, lokacijsko dovoljenje, če gre za krčitev gozda ter predračune ali račune za potrebna ali izvedena
dela, za nabavo gramoza za urejevanje poti, potrebnega materiala za izdelavo drenaž
in stroške zamenjave zemljišč. Sredstva se
bodo dodeljevala na podlagi predloženih
dokazil o izvedenih delih.
14. Sredstva za razvoj kmetijstva
Namen ukrepa in višina predvidenih
sredstev: namen ukrepa je ustvariti pogoje
za razvoj kmetijstva v obdobju od 2001 do
2006, motivirati ciljne skupine za indentifikacijo skupnih nalog, izvedba delavnic za
proučitev posameznih razvojnih možnosti,
usmerjanje razpoložljivih občinskih sredstev za finančne intervencije v kmetijstvo,
za razvojne programe in kmetijsko infrastrukturo ter priprava projektov za pridobitev sredstev s strani države in EU. Naloga projekta je spodbuditi regionalno povezovanje za skupno nastopanje na trgu pod
skupno blagovno znamko. Za projekt razvoja kmetijstva je v proračunu občine namenjeno 2,000.000 SIT. V primeru pridobitve sredstev iz proračuna RS se bo višina
sredstev za izvedbo tega projekta ustrezno
povečala.
Pogoji za pridobitev sredstev: na javni
razpis se lahko javijo izvajalci, ki so registrirani za dejavnost, ki je predmet razpisa in imajo za to dejavnost vsa predpisana
dovoljenja, razpoložljive in usposobljene
kadre.
Predvidena dela se bodo izvajala od
sklenitve pogodbe do 20. 11. 2001.
Ponudba mora biti sestavljena tako, da
bo vsebovala vsa dokazila o registraciji,
usposobljenosti razpoložljivih kadrov. Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, cene iz ponudbe pa v sloven-
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ski valuti. Ponudbo lahko predloži po pošti
ali odda osebno. Ponudba mora biti označena z oznako “Projekt razvoja kmetijstva“.
Ponudba mora biti veljavna najmanj 30 dni.
V zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih
obveznosti in dokončanja prevzetega dela
iz pogodbe do 20. 11. 2001 se zavezuje
izvajalec izročiti naročniku ob podpisu pogodbe menici z menični izjavo v višini 10%
pogodbene vrednosti.
Pri izbiri bo naročnik upošteval usposobljenost ponudnika, reference in ceno.
Kandidat lahko dobi podrobna navodila
na Občini Trebnje, Oddelek za gospodarstvo, kjer prejme tudi podrobni opis predvidenih nalog.
Vloge za dodelitev sredstev z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili vlagatelji
pošljejo na naslov: Občina Trebnje, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje, ali jih vložijo osebno v
sprejemni pisarni Občine Trebnje.
Rok za prijavo na razpis je 30. 5. 2001.
Rok za prijavo za 10. točko tega razpisa je 30. 9. 2001.
Občina Trebnje
Oddelek za gospodarstvo
Št. 36004/00012/2001
Ob-47442
Mestna občina Slovenj Gradec objavlja
na podlagi določil 3. in 4. člena Pravilnika
o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem
(Uradni list RS, št. 26/95 in 31/97) in 7.
ter 50. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99)
III. razpis
za dodelitev neprofitnih stanovanj v
najem
I. Predmet razpisa
Mestna občina Slovenj Gradec razpisuje oddajo 11 neprofitnih stanovanj v najem
v poslovno-stanovanjskem objektu Celjska
cesta 11 v Slovenj Gradcu, ki bodo vseljiva predvidoma konec meseca junija 2001.
Vsa stanovanja so 3-sobna, velikosti od 61
do 84 m2, s pokritim garažnim prostorom v
hiši v velikosti 9,38 m2. Stanovanja niso
primerna za gibalno ovirane osebe.
Vsa stanovanja bodo upravičencem oddana po prednostni listi, ki bo izdelana na
podlagi tega razpisa.
II. Razpisni pogoji
1. Neprofitna stanovanja so po tem razpisu namenjena družinam oziroma parom, pri
čemer bo Mestna občina Slovenj Gradec
upoštevala naslednje površinske normative:
Št. družinskih
članov

2

3

4 in več

Površina
stanovanja
brez garaže
(v m2)

do 63

do 76

do 84

2. Upravičenci do pridobitve neprofitnega stanovanja v najem so državljani Republike Slovenije, ki imajo na dan objave
razpisa stalno prebivališče na območju Mestne občine Slovenj Gradec in izpolnjujejo
naslednje pogoje:
a) da je imel prosilec oziroma njegov
zakonec ali zunajzakonski partner stalno
bivališče na območju Mestne občine Slovenj Gradec najmanj dve leti skupaj;
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b) da se mesečni dohodki na družinskega člana v letu dni pred razpisom (obdobje od 1. 2. 2000 do 31. 1. 2001) gibljejo nad mejo, ki jih izloča iz kroga upravičencev do dodelitve socialnega stanovanja v najem po 100. členu Stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 18/91-I,
19/91-I-popravek, 9/94 – odločba US,
21/94, 23/96, 24/96 – odločba US,
44/96 – odločba US in 1/2000) ter
26. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92), ki znaša:
– za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti 29% vsakokratne povprečne bruto
plače v državi ali 56.261,62 tolarjev mesečno;
– za otroke od 7. leta starosti do dopolnjenega 14. leta 34% vsakokratne povprečne bruto plače v državi 65.961,90 tolarjev mesečno;
– za otroke od 15. leta starosti do zaključka rednega šolanja 42% vsakokratne
povprečne bruto plače v državi ali
81.482,35 tolarjev mesečno;
– za odrasle osebe 52% vsakokratne
povprečne
bruto
plače
v
državi
100.882,90 tolarjev mesečno;
c) ne presega naslednjega merila:
Št. članov
Skupni dohodek družine,
gospodinjstva preračunan na družinskega
člana, ne sme presegati spodaj
navedenega odstotka nad
povprečno neto plačo v državi
v letu dni pred razpisom

1
2
3
4
5 in več

80%
50%
20%
5%
največ do povprečne plače
v državi

Povprečna neto plača v državi je v letu
pred razpisom (obdobje od 1. 2. 2000 do
31. 1. 2001) znašala 122.149,50 tolarjev.
3. Na razpisu ne morejo sodelovati:
– lastniki stanovanj, ki so stanovanje odkupili skladno z določbami Stanovanjskega zakona o privatizaciji stanovanj;
– državljani, ki so lastniki stanovanja,
stanovanjske hiše ali počitniške hiše;
– tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve
stanovanjskega zakona že dodeljeno
družbeno stanovanje in so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili in
– samske osebe.
III. Razpisni postopek
1. Vloge in dokazila
Vlogo za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu, ki ga udeleženci razpisa
dobijo na Mestni občini Slovenj Gradec,
Šolska ulica 5 (soba 102).
Na vlogi je potrebno potrditi naslednje
podatke:
– podatke o denarnih prejemkih in delovni dobi potrdi izplačevalec prejemkov in
– podatke o stalnem prebivališču in skupnem gospodinjstvu na dan objave tega
razpisa, ter dobo bivanja vlagatelja in zakonca na območju Mestne občine Slovenj
Gradec potrdi Upravna enota Slovenj Gradec, Meškova ulica 21.
K vlogi je potrebno priložiti naslednje
listine:

– potrdilo o državljanstvu vlagatelja;
– najemno oziroma podnajemno pogodbo ali odločbo o dodelitvi stanovanja, oziroma kupoprodajno pogodbo ali darilno pogodbo ali sklep o dedovanju ali zemljiškoknjižni izpisek za stanovanje v katerem biva
vlagatelj;
– potrdilo o najvišji strokovni izobrazbi
udeleženca razpisa in njegovega zakonca
(fotokopija spričevala, diplome ali drugi dokument);
– potrdilo o nezaposlenosti udeleženca
razpisa oziroma njegovega zakonca ali
odraslega družinskega člana;
– izvid in mnenje pristojne komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije oziroma komisije za razvrščanje, če gre za:
– invalidnost, zaradi katere je udeleženec razpisa ali odrasli družinski član
nesposoben za samostojno življenje in delo ali
– gre za družino z mladoletnim otrokom, ki ima zmerno, težjo ali težko duševno ali telesno motnjo;
– potrjeno fotokopijo bilance uspeha za
obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2000 (samostojnim podjetnikom jo potrdi pristojna Davčna uprava RS);
– potrdilo o premoženjskem stanju s podatki o dohodku iz opravljanja dejavnosti
(dobiček, obračunane prispevke za socialno varnost), potrdi pristojna Davčna uprava RS;
– dokazilo o uvrstitvi na prednostno listo prejšnjih razpisov za oddajo neprofitnih
stanovanj v najem in
– potrdilo o plačilu upravne takse (taksa po tarifni številki 1 taksne tarife I., v
znesku 750 tolarjev in taksa po tarifni številki 3 taksne tarife II. Zakona o upravnih
taksah (Uradni list RS, št. 8/00 in 44/00),
v znesku 3.000 tolarjev).
2. Rok za vložitev vlog
Prosilci, ki želijo pridobiti neprofitno stanovanje v najem po razpisanih pogojih, morajo oddati vlogo z vsemi zgoraj navedenimi prilogami osebno ali priporočeno po
pošti v 15 dneh od objave razpisa na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
V primeru, da prosilec v določenem dodatnem roku vloge na dopolni, se vloga
zavrže kot nepopolna.
Popolne vloge bo obravnavala posebna
komisija, ki bo opravila oglede in točkovanje stanovanjskih razmer in drugih pogojev.
3. Kriteriji za sestavo prednostnega reda
Prednostni red bo sestavljen na podlagi
kriterijev, ki jih določa Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni
list RS, št. 26/95 in 31/97) in dodatna
merila iz tega razpisa.
Seznam upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem bo objavljen na
oglasni deski Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, najkasneje v roku 60
dni po izteku razpisnega roka.
IV. Dodatna merila
Mestna občina Slovenj Gradec je v skladu z določilom 3. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o odda-
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janju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni
list RS, št. 31/97), sprejela naslednja dodatna merila, točkovana z navedenim številom točk:
1. mlada družina z dvema mladoletnima
otrokoma – 15 točk;
2. družina, ki presega starostno mejo
mlade družine z dvema otrokoma, starima
do 15 let – 25 točk;
3. udeleženec, ki je že sodeloval na
razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v
najem in je bil uvrščen na prednostno listo,
vendar ni dobil stanovanja v najem – 15
točk;
4. udeleženec razpisa z najmanj tretjino
delovne dobe, ki nima točkovan stanovanjski status 1.2. ali 1.4 po Pravilniku o odajanju neprofitnih stanovanj v najem – 30
točk;
5. izobrazba udeleženca razpisa in njegovega zakonca:
– doktorat ali magisterij: 65 točk,
– visoka izobrazba: 40 točk,
– višja izobrazba: 5 točk;
6. udeleženec in zakonec stalno biva
na območju Mestne občine Slovenj Gradec:
– nad 5 let: 5 točk,
– nad 10 let: 15 točk.
V. Lastna udeležba
Vsi prejemniki neprofitnih stanovanj so
dolžni plačati lastno udeležbo v višini 12
mesečnih najemnin. Lastno udeležbo bo
upravičenec namenil za plačilo najemnine
za dodeljeno neprofitno stanovanje, ki bo
oblikovana skladno z veljavnim Odlokom o
metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št.
23/00), do porabe celotne lastne udeležbe, pri čemer lastna udeležba ne bo obrestovana. Upravičenec bo ugotovljeni znesek lastne udeležbe vplačal na podlagi
sklenjene pogodbe pred sklenitvijo najemne pogodbe za stanovanje.
Upravičenec, ki ne bo plačal lastne udeležbe, bo črtan s seznama upravičencev za
dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.
VI. Varščina
Vsak najemnik bo moral ob sklenitvi najemnega razmerja pokazati potrdilo o plačilu varščine za zavarovanje pogodbenih
obveznosti iz naslova najemnega razmerja.
Varščina znaša 3 mesečne neprofitne najemnine za dodeljeno stanovanje. Osnova
za izračun je višina mesečne najemnine za
mesec, v katerem se plača varščina. Ob
izpraznitvi stanovanja in poravnavi vseh
pogodbenih obveznosti, bo najemniku varščina vrnjena v višini 3 neprofitnih najemnin, veljavnih na dan izpraznitve stanovanja.
VII. Splošne določbe
Najemnina za razpisana neprofitna stanovanja bo oblikovana skladno z veljavnim
Odlokom o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list
RS, št. 23/00), in sicer v mesecu aprilu
2001
predvidoma
znaša
674,54
tolarjev/m2. Najemnina za povprečno veliko 3-sobno stanovanje z garažo v izmeri
80,95 m2 predvidoma znaša v mesecu
aprilu 2001 54.601 tolarjev oziroma
4,78% od vrednosti stanovanja letno. Najemnina za isto stanovanje bo v letu 2004
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predvidoma znašala 58.028 tolarjev oziroma 5,08% letno.
Uspeli udeleženec javnega razpisa, ki
zavrne dodelitev stanovanja, se črta iz prednostne liste.
Vse dodatne informacije lahko dobite
osebno na upravi Mestne občine Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5 ali na tel.
88-121-47 in 88-121-58, vsak dan od 8.
do 12. ure. Razpis za dodelitev neprofitnih
stanovanj v najem lahko najdete tudi na
Internetu (http://www.mesto-sg.si).
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 212/2001
Ob-47562
Loška komunala, oskrba z vodo in plinom, d.d., Škofja Loka, Kidričeva c. 43a,
Škofja Loka, objavlja
razpis za zbiranje ponudb
za dobavo vozil z nadgradnjami
1. Naročnik: Loška komunala, d.d.,
Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Kidričeva c. 43a,
4220 Škofja Loka.
3. Vrsta in količina blaga:
a) 1 kos specialno komunalno kombinirano vozilo za zbiranje, stiskanje in odvoz
gospodinjskih odpadkov (smetarsko vozilo) z vodotesno nadgradnjo velikosti 12–
16 m3, z mehanizmom za dvig in praznjenje standardnih posod za odpadke od 120 l
do 1100 l po DIN, tip: Zarja, Emo, Vinkovci, Exprum in PVC zabojniki:
– skupna teža 18.000 kg,
– moč motorja do 310 KS,
– medosna razdalja 3600 mm,
– pogon 4 × 4,
– 12-stopenjski menjalnik;
b) 1 kos specialno komunalno kombinirano vozilo za zbiranje, stiskanje in odvoz
gospodinjskih odpadkov z avtomatsko pralno napravo za pranje standardnih posod
od 120 l do 1100 l po DIN, tip: Zarja,
Emo, Vinkovci, Exprum in PVC zabojniki:
– skupna teža 18.000 kg,
– moč motorja do 280 KS,
– medosna razdalja 3600 mm,
– pogon 4 × 2;
c) 1 kom. specialna hitro zamenljiva komunalna nadgradnja za zbiranje, stiskanje
in odvoz gospodinjskih odpadkov (stresalnik) z mehanizmom za dviganje in praznjenje standardnih posod:
– nadgradnja volumna ca. 6 m3,
– hitro zamenljiva,
– hranjenje na podpornih nogah,
– montirana na šasijo MB Unimog
U-400 letnik 2000 december (medosna
razdalja 3600 mm);
d) 1 kom. specialno hitro zamenljiva
nadgradnja (stresalnik – pralnik) za zbiranje, stiskanje in odvoz gospodinjskih odpadkov z avtomatsko pralno napravo in mehanizmom za dvig in praznjenje standardnih posod:
– nadgradnja volumna ca. 6 m3,
– hitro zamenljiva,
– hranjenje na podpornih nogah,
– montirana na šasijo MB Unimog
U-400 letnik 2000 december (medosna
razdalja 3600 mm);
e) tovorno vozilo:
– skupne teže do 3.500 kg,

– dvojna kabina + prekucnik,
– pogon 4 × 4,
– moč motorja do 130 KS;
f) 1 kos specialno komunalno kombinirano vozilo za zbiranje, stiskanje in odvoz
odpadkov (smetarsko vozilo) z vodotesno
nadgradnjo velikosti 9 m3, z mehanizmom
za dvig in praznjenje standardnih posod za
odpadke od 120 l do 1100 l po DIN, tip:
Zarja, Emo, Vinkovci, Exprum in PVC zabojniki:
– skupna teža 12.000 kg,
– moč motorja do 170 KS,
– medosna razdalja 3600 mm,
– pogon 4 × 4,
– 12-stopenjski menjalnik.
Zaželena dodatna oprema na vseh vozilih, vendar jo mora ponudnik specificirati.
4. Kraj dobave: fco naslov naročnika.
5. Variantne ponudbe: pod točko 3.a,
3.b in 3.e ponudnik lahko ponudi:
– samo šasijo,
– samo nadgradnjo,
– kompletno šasijo z nadgradnjo.
6. Datum začetka in predvideni datum
dobave:
– začetek takoj po izbiri ponudnika,
– zaključek 3 mesece po izbiri ponudnika.
7. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Loška
komunala, d.d., Škofja Loka, Kidričeva c.
43a – Miran Kukec, vodja voznega parka,
tel. 04/50-23-500.
8. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: torek, 8. 5. 2001 do
14. ure.
9. Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Loška komunala, d.d., Škofja Loka, Kidričeva c. 43a, 4220 Škofja Loka,
drugo nadstropje – tajništvo – soba št. 23.
Ponudba mora biti v zaprti kuverti, označena z napisom: “Ne odpiraj – ponudba,
navedba objave Uradnega lista RS, navedba sklopa oziroma vozila”.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: ponudbi mora biti priložena garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila:
– ponudnik poda predlog plačila v ponudbi,
– glavni pogoji plačila se bodo dokončno oblikovali v pogodbi.
12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti:
– garancijski rok za vozilo 24 mesecev
od registracije,
– zagotovilo rednega servisa v radiju 40
km od sedeža naročnika,
– zagotovilo ponudnika o šolanju predstavnika naročnika.
13. Merila za ocenitev ponudb: kompletnost ponudbe, cena, plačilni pogoji,
dobavni rok.
14. Naročnik si pridržuje pravico, da
izmed prispelih ponudb ne izbere ponudnika.
15. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: predvideni datum o
sprejemu ponudbe 25. 5. 2001, veljavnost
ponudbe do 1. 7. 2001.
Loška komunala, d.d., Škofja Loka
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Javne dražbe
Ob-47655
Tekstil Angora d.d. v stečaju Ljubljana,
Cesta na Brdo 47 objavlja
javno dražbo
za prodajo zaloge tekstilnih izdelkov
Predmet prodaje je 3261 kosov pletenin. Izklicna cena za celotno količino je
500.000 SIT.
Javna dražba bo 4. 5. 2001 ob 10. uri v
prostorih Tekstil Angora, d.d. Rakovniška
cesta 6 Ljubljana.
Javne dražbe se lahko udeležijo vse fizične in pravne osebe, ki predložijo potrdilo
o plačilu varščine v višini 50.000 SIT na
račun Tekstil Angora, d.d.v stečaju Ljubljana, številka 50100-690-922370. Prednost
bodo imeli dražitelji, ki bodo za odkup ponudili celotno količino razpisanih pletenin.
Kupec plača davek na dodano vrednost
v višini 19%, ki ni zajet v izklicni ceni.
Kupec lahko prevzame pletenine takoj
po plačilu celotne kupnine, ki mora biti plačana v roku 8 dni od zaključka javne dražbe. Plačana varščina se upošteva v kupnini. V primeru, da dražitelj ne poravna kupnine v razpisanem roku, se nakup razveljavi,
plačana varščina se zadrži. Neuspelim dražiteljem se varščina vrne v roku treh dni po
zaključku dražbe.
Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru s stečajno upraviteljico Melito Butara,
tel. 01/436-00-00 vsak dan med 9. in 14
uro.
Tekstil Angora, d.d. Ljubljana

Razpisi delovnih
mest
Ob-47884
V skladu z 18. členom Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
57/96), 9. in 10. členom Družbene pogodbe Javnega podjetja Uradni list Republike
Slovenije d.o.o. ter sklepom nadzornega
sveta Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije d.o.o. z dne 27. marca 2001
razpisna komisija razpisuje delovno mesto
direktorja Javnega podjetja Uradni
list Republike Slovenije d.o.o.
Pogoji:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– visokošolska izobrazba pravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri,
– najmanj pet let izkušenj na vodilnih ali
vodstvenih nalogah,
– poznavanje organiziranosti in delovanja državnih inštitucij,
– poznavanje problematike izdajanja
uradnega glasila Republike Slovenije,
– usposobljenost za organiziranje in koordiniranje rednega in pravočasnega izhajanja Uradnega lista Republike Slovenije in
Registra pravnih predpisov, objavljenih v
uradnem glasilu,
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– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
– kandidat ne sme biti poslanec Državnega zbora RS ali funkcionar politične stranke.
Kandidati morajo k prijavi na razpis priložiti tudi program dela oziroma vizijo razvoja
javnega podjetja (največ pet tipkanih strani).
Mandat direktorja traja štiri leta, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Direktorja imenuje skupščina Javnega
podjeta Uradni list Republike Slovenije
d.o.o. na predlog nadzornega sveta.
Pisne vloge z oznako “Razpisna komisija
nadzornega sveta Javnega podjetja Uradni
list Republike Slovenije d.o.o.” z dokazili o
izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejema tajništvo podjetja, Slovenska 9, 1000 Ljubljana, 15 dni po objavi razpisa.
Razpisna komisija bo upoštevala le vloge, ki jim bodo priložena vsa potrdila o izpolnjevanju pogojev.
Za aktivno znanje tujega jezika bo veljalo
le potrdilo, ki ga izda Filozofska fakulteta ali
ustanova, verificirana za programe izpopolnjevanja v tujih jezikih.
O predlogu, ki ga bo nadzorni svet Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije d.o.o. posredoval skupščini Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije d.o.o.,
bodo kandidati obveščeni v roku 15 dni po
izteku roka za prijave na razpis.
Razpisna komisija
nadzornega sveta
Javnega podjetja
Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
Ob-47620
Občina Brezovica, Tržaška c. 390, 1351
Brezovica objavlja javni razpis za zbiranje
prijav kandidatov za
direktorja podjetja Javnega komunalnega podjetja Brezovica d.o.o.
Kandidat za direktorja mora poleg pogojev, ki jih določa zakon, izpolnjevati še naslednje:
– visoka ali višješolska izobrazba tehnične smeri,
– vsaj pet let delovnih izkušenj na področju vodenja poslovnih procesov,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Direktorja Javnega komunalnega podjetja Brezovica d.o.o., na podlagi 13. člena
Odloka o ustanovitvi javnega podjetja (Ur. l.
RS, št. 24/96) in 20. člena Statuta javnega
podjetja Javno komunalnega podjetja Brezovica d.o.o. imenuje Občinski svet Občine
Brezovica za dobo štirih let.
Kandidati morajo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev poslati v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Občina Brezovica,
Tržaška c. 390, 1351 Brezovica, s pripisom “Za javni razpis – direktor JKP“.
Upoštevane bodo le popolne prijave, ki
bodo vložene pravočasno z vsemi dokazili o
izpolnjevanju zahtevanih pogojev.
Občina Brezovica
Ob-47685
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih
(Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00) in
drugega odstavka 1. člena Statuta Javnega
zavoda Kozjanski park Vlada Republike Slovenije razpisuje prosto delovno mesto

direktorja Javnega zavoda Kozjanski
park.
Kandidati morajo poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje iz 30. člena Statuta Javnega zavoda
Kozjanski park:
– imeti mora višjo ali visoko izobrazbo
družboslovne usmeritve,
– imeti morajo 10 let delovnih izkušenj
na področju varovanja naravne in kulturne
dediščine v zavarovanih območjih, od tega
vsaj 4 leta na vodstvenih delih,
– da so državljani Republike Slovenije,
– da aktivno obvladajo slovenski jezik,
– izkazovati morajo sposobnost vodenja
in organiziranja,
– imeti morajo funkcionalno znanje na
področju managementa z delovnega področja zavoda in
– obvladati morajo najmanj en svetovni
jezik.
Mandat direktorja traja 4 leta.
Rok za prijavo na razpis je 8 dni od objave razpisa.
Prijavo na razpis se pošlje v zaprti kuverti
s pripisom “Kozjanski park – javni razpis, ne
odpiraj”, na naslov: Kadrovska služba Vlade
Republike Slovenije, Erjavčeva 15, 1000
Ljubljana.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva objave javnega razpisa.
Vlada Republike Slovenije
Ob-47686
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih
(Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00) in 27.
člena Statuta javnega zavoda Triglavski narodni park v zvezi s prvim odstavkom 1.
člena istega statuta in 6. členom Zakona o
Vladi Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99 in
119/00) Vlada Republike Slovenije razpisuje prosto delovno mesto
direktorja javnega zavoda Triglavski
narodni park.
Kandidati morajo poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje iz drugega odstavka 25. člena Statuta
Javnega zavoda Triglavski narodni park:
– imeti morajo najmanj univerzitetno izobrazbo,
– imeti morajo najmanj 10 let delovnih
izkušenj, od tega vsaj pet let pri vodenju
zadev s področja varstva narave oziroma
dejavnosti zavoda,
– biti morajo dobri poznavalci terenskih,
naravovarstvenih in gospodarskih razmer v
narodnem parku,
– izkazovati morajo sposobnost za vodenje zavoda in
– obvladati morajo dva tuja jezika, od
tega aktivno vsaj en svetovni jezik.
Kandidati morajo prijavi na razpis priložiti
napisano zamisel razvoja in delovanja zavoda
skupaj s pisnim programom dela zavoda in
strategijo varstva in razvoja narodnega parka.
Mandat direktorja traja 4 leta.
Rok za prijavo na razpis je 8 dni od objave razpisa.
Prijavo na razpis z vsemi prilogami se
pošlje v zaprti kuverti s pripisom “Triglavski
narodni park – javni razpis, ne odpiraj”, na
naslov: Triglavski narodni park Bled, Kidričeva 2, 4260 Bled.
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Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva objave javnega razpisa.
Vlada Republike Slovenije
Št. 2/PV-2001-450
Ob-47817
Razpisna komisija Skupnosti zavodov
osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije po sklepu seje sveta skupnosti zavodov
osnovne zdravstvene dejavnosti z dne
23. 4. 2001 in 31. člena statuta Skupnosti
zavodov razpisuje delovno mesto
direktorja Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije.
Poleg splošnih pogojev, predpisanih z
zakonom, mora kandidat izpolnjevati še naslednje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj z
ustreznimi organizacijskimi in upravljaljskimi
znanji,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da obvlada slovenski jezik,
– da predloži program dela in opredeli
svojo vlogo pri realizaciji programa zavoda.
Izbrani kandidat bo na delovno mesto
imenovan za mandatno dobo 4 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev kandidati pošljejo v 8 dneh po
objavi na naslov: Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije,
Gregorčičeva 3, 3000 Celje, z oznako »za
razpisno komisijo«. Kandidati bodo o izbiri
obveščeni v 30 dneh po opravljeni izbiri.
Skupnost zavoda
osnovne zdravstvene dejavnosti
celjske regije
Št. 2/PV-2001-448
Ob-47818
Na podlagi določil 29. člena Zakona o
zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/92,
26-1/1992), Zakona o zavodih (Ur. l. RS,
št. 12/91), Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Laško in ustanovitvi javnega Zdravstvenega doma Laško
z dne 1. 1. 1993, 27. člena statuta Zdravstvenega doma Laško razpisna komisija na
podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 18. 4.
2001 razpisuje delovno mesto
direktorja Zdravstvenega doma Laško.
Poleg splošnih pogojev, predpisanih z
zakonom, mora kandidat izpolnjevati še naslednje:
– ima visoko strokovno izobrazbo,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da aktivno obvlada slovenski jezik,
– da predloži program dela in opredeli
svojo vlogo pri realizaciji le-tega.
Mandat traja 4 leta in teče od dneva
izdaje soglasja za imenovanje.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev kandidati pošljejo v 8 dneh po
objavi na naslov: Zdravstveni dom Laško,
Kidričeva 5 b, 3270 Laško, z oznako »za
razpisno komisijo«. Kandidati bodo o izbiri
obveščeni v 30 dneh po sprejemu sklepa o
imenovanju.
Zdravstveni dom Laško
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Št. 2/PV-2001-449
Ob-47819
Na podlagi določil 29. člena Zakona o
zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/92,
26-1/1992), Zakona o zavodih (Ur. l. RS,
št. 12/91), Odloka o izločitvi organizacijske
enote Zdravstveni dom Sevnica in ustanovitvi javnega Zdravstvenega doma Sevnica z
dne 1. 8. 1992, 29. člena statuta Zdravstvenega doma Sevnica razpisna komisija
na podlagi sklepa seje Sveta zavoda z dne
23. 4. 2001 razpisuje delovno mesto
direktorja Zdravstvenega doma Sevnica.
Poleg splošnih pogojev, predpisanih z
zakonom, mora kandidat izpolnjevati še naslednje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo medicinske smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da obvlada slovenski jezik,
– da predloži program dela in opredeli
svojo vlogo pri realizaciji programa zavoda.
Mandat traja 4 leta in teče od dneva
izdaje soglasja za imenovanje.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev kandidati pošljejo v 8 dneh po
objavi na naslov: Zdravstveni dom Sevnica,
Trg Svobode 14, 8290 Sevnica, z oznako
»za razpisno komisijo«. Kandidati bodo o
izbiri obveščeni v 30 dneh po sprejemu sklepa o imenovanju.
Zdravstvni dom Sevnica
Št. 2/PV-2001-452
Ob-47814
Na podlagi določil 29. člena Zakona o
zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/92,
26-1/1992), Zakona o zavodih (Ur. l. RS,
št. 12/91), Odloka o izločitvi organizacijske
enote Zdravstveni dom Slovenske Konjice
iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje
in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni
dom Slovenske Konjice z dne 1. 7. 1992,
27. člena statuta Zdravstvenega doma Slovenske Konjice razpisna komisija na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 25. 4. 2001
razpisuje delovno mesto
direktorja Zdravstvenega doma Slovenske Konjice.
Poleg splošnih pogojev, predpisanih z
zakonom, mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima visoko-strokovno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da obvlada slovenski jezik,
– da predloži program dela in opredeli
svojo vlogo pri realizaciji le-tega.
Mandat traja 4 leta in teče od dneva
izdaje soglasja za imenovanje.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev kandidati pošljejo v 8 dneh po
objavi na naslov: Zdravstveni dom Slovenske Konjice, Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice, z oznako »za razpisno komisijo«. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po sprejemu sklepa o imenovanju.
Zdravstveni dom Slovenske Konjice

direktorja podjetja za 4-letno mandatno obdobje.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoka izobrazba gradbene, strojne ali
pravne smeri,
– strokovni izpit po ZGO,
– 5 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
– da pozna dela na komunalnem področju,
– nekaznovanost za kazniva dejanja gospodarskega kriminala,
– sposobnost za uspešno gospodarjenje in organiziranje,
– poznavanje osnov računalništva,
– znanje slovenskega jezika,
– pasivno znanje angleškega ali nemškega jezika.
Direktorja javnega podjetja na podlagi
Zakona o gospodarskih javnih službah in 7.
člena Statuta javnega podjetja Komunalno
podjetje Logatec, d.o.o., imenuje nadzorni
svet podjetja.
Kandidati morajo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev poslati v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec, d.o.o., Tržaška
27, 1370 Logatec s pripisom »Nadzorni
svet – javni razpis«.
JP Komuanlno podjetje Logatec, d.o.o.
Št. 03201-00002/2001
Ob-47688
Mestna občina Slovenj Gradec na podlagi 5. in 10. člena Akta o ustanovitvi podjetja za plinifikacijo Opr. št. 241-96 SV, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja podjetja Colatio plin d.o.o.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, ki jih predpisuje zakon, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba tehnične-energetske smeri ali ekonomske smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju vodenja projektov,
– ustrezne strokovne, organizacijske in
vodstvene sposobnosti,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Mandat traja štiri leta.
Pisne prijave z življenjepisom, opisom
dosedanjega dela in z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, sprejema Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, 15 dni po objavi razpisa.
Pisne prijave naj bodo v zaprti ovojnici z
oznako za javni razpis za direktorja Colatio
plin d.o.o.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 15
dneh po sklepu pristojnega organa.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 612-1/2001
Ob-47729
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot
2, 1001 Ljubljana, Slovenija, vabi k sodelovanju
vodjo območne enote Postojna,

Ob-47660
Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec, d.o.o., Tržaška 27, 1370 Logatec
razpisuje na podlagi sklepa nadzornega sveta z dne 27. februarja 2001 delovno mesto

Pogoji za zasedbo delovnega mesta.
– univerzitetna izobrazba gozdarske
smeri,
– opravljen izpit iz Zakona o upravnem
postopku,
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– aktivno znanje enega svetovnega jezika (pisno potrdilo o aktivnem znanju svetovnega jezika),
– izpit za voznika B kategorije,
– organizacijske sposobnosti, komunikativnost in samoiniciativnost,
– najmanj petletne delovne izkušnje pri
delu v gozdarstvu in triletne izkušnje na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih (pisno
mnenje delodajalca pri katerem so bile te
izkušnje pridobljene).
Vodjo območne enote bo imenoval Svet
območne enote Postojna, za dobo štirih let
in je lahko po končanem mandatu ponovno
imenovan.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj in ustreznimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev ter priložijo pisno vizijo organiziranja in vodenja dela območne enote v 15.
dneh po objavi na naslov: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna, s pripisom “za razpis vodja OE“.
Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
30 dneh po opravljeni izbiri.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 1309/151
Ob-47621
Osnovna šola Antona Tomaža Linharta
Radovljica, Kranjska c. 27, 4240 Radovljica, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje:
– določene v 53. oziroma 145. členu
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96),
– imeti organizacijske in pedagoške sposobnosti za vodenje zavoda.
Ravnatelj bo imenovan za 4 leta. Pričetek mandata je 1. 9. 2001.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov zavoda, s pripisom: Za razpis ravnatelja.
Kandidati bodo obveščeni o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Antona Tomaža Linharta
Radovljica

Druge objave
Ob-47581
Elma, tovarna gospodinjskih aparatov,
d.d., v stečaju, Cesta 24. junija 23, Ljubljana, razpisuje na podlagi sklepa stečajnega
senata Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr.
št. St 20/98 z dne 19. 4. 2001
javno zbiranje ponudb
za prodajo dolžnikovega idealnega
deleža v nepremičnem premoženju
1. Prodaja se 17% idealni delež na počitniških objektih in površinah Zatišje – Bašanija b.b. Savudrija, Občina Umag, Republika Hrvaška, po izklicni ceni 6,680.254
SIT.
Narok za javno odpiranje ponudb bo
15. 5. 2001 ob 12.15, v sobi 368 Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9.
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Pogoji dražbe
2. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične osebe z državljanstvom Republike Slovenije in pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, katere ob predložitvi ponudbe predložijo kopijo overjenega potrdila o
državljanstvu oziroma overjen izpis iz sodnega registra.
3. Interesenti morajo vplačati varščino v
višini 10% izklicne cene na žiro račun prodajalca
pri
APP
Ljubljana,
št.
50102-690-921737 in predložiti stečajnemu upravitelju dokaz o vplačilu varščine do
začetka javne dražbe.
4. Plačana varščina se bo izbranemu ponudniku štela v kupnino.
5. Interesentom, kateri na javni dražbi
ne bodo uspeli, bo varščina vrnjena v roku
8 dni po izteku roka za izvedbo javne dražbe. Vplačana varščina se ne obrestuje.
6. Pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb
se morajo na javni dražbi izkazati z veljavnim
pooblastilom.
7. Uspeli ponudnik mora v osmih dneh
po javnem odpiranju ponudb podpisati prodajno pogodbo s prodajalcem in kupnino plačati v roku 15 dni od dneva podpisa pogodbe dalje. Če uspeli ponudnik v roku ne sklene pogodbe, varščino obdrži prodajalec.
8. Idealni delež na premoženju iz 1. točke se prodaja po pravu Republike Hrvaške.
9. Davek na dodano vrednost ter vse
druge dajatve in stroške v zvezi s prenosom
lastništva plača kupec.
10. Delež nepremičnega premoženja se
prodaja po načelu “videno-kupljeno”.
11. Kupec mora izpolnjevati pogoje skladno s 153. členom ZPPSL in podpisati temu ustrezno izjavo.
Vse dodatne informacije o predmetih
prodaje ter ogled osnovnih sredstev pod 2.
točko je mogoč vsak delovnik med 9. in
12. uro, po predhodni najavi na tel.
01/430-66-44, pri g. Turnšku.
Elma, d.d., v stečaju
stečajni upravitelj
Igor Bončina
Ob-47684
Na podlagi sklepa XIX. seje Upravnega
odbora Študentske organizacije Univerze v
Mariboru z dne 7. februarja 2001, objavlja
Študentska organizacija Univerze v Mariboru
vabilo
k zbiranju ponudb za strokovni pregled
ŠOUM
1. Naziv in sedež naročnika: naročnik je
Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska 83, 2000 Maribor (v nadaljevanju: ŠOUM).
2. Predmet vabila: predmet vabila je zbiranje ponudb za sklenitev pogodbe o pregledu pravilnosti in primernosti, organiziranosti ter poslovanja ŠOUM-a.
3. Sestavine ponudbe:
Ponudnik mora svojo ponudbo opremiti
z naslednjimi podatki:
– firmo ponudnika s polnim naslovom in
navedbo odgovornih oseb,
– dokazilo o usposobljenosti ponudnika
in potencialnih podizvajalcev za izvajanje
storitev iz 2. točke tega vabila,
– navedba referenc ponudnika in potencialnih podizvajalcev.

Ponudnik lahko storitev izvede s podizvajalci ki morajo biti navedeni v ponudbi z
vsemi podatki iz prejšnjega odstavka.
4. Višina vplačila in rok za izvedbo storitev: storitev bo plačana na podlagi pogodbe
med naročnikom storitve in izbranim ponudnikom. Stranki se zavezujeta, da bosta višino plačila uskladili s ponujeno višino plačila iz izbrane ponudbe.
Izbrani ponudnik mora celostno ponudbo storitev iz 2. točke tega vabila izvesti
najkasneje do 30. septembra 2001.
5. Rok in kraj za oddajo ponudb: ponudbe se predložijo v roku 15 dni od te objave,
s priporočeno pošto na Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru, s pripisom: “Ne
odpiraj – revizija”.
6. Obvestila o izbranem ponudniku: za
izvedbo izbire med ponudniki je pristojen
Upravni odbor ŠOUM. Ponudniki bodo o
izboru obveščeni v roku 8 dni po sklepu
Upravnega odbora ŠOUM o izbiri ponudnika s tem, da bo ŠOUM z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo v roku 15 dni od dneva obvestila o izbiri.
Študentska organizacija
Univerze v Mariboru
Ob-47522
Skupščina družbe Marketing, d.o.o., Trzin, vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod št. reg. vložka
1/03690/00, je dne 17. 4. 2001 sprejela
sklep, da se zoper družbo Marketing, d.o.o.,
Trzin, Dobrave 4-6, 1236 Trzin, na podlagi
373. člena Zakona o gospodarskih družbah
uvede likvidacijski postopek. Skladno z določbo 381. člena Zakona o gospodarskih
družbah likvidacijski upravitelj Ilić Dragomir,
stanuje Petrovičeva 7, 1000 Ljubljana, poziva upnike, da v roku 30 dni, šteto od dne
objave v Uradnem listu RS, likvidacijskemu
upravitelju prijavijo svoje terjatve.
Marketing, d.o.o., Trzin
Likvidacijski upravitelj
Ilić Dragomir
Ob-47495
Objavljam prenehanje poslovanja z dnem
31. 7. 2001, Pegaz-Natalia Ugren s.p.,
Agencijske, komercialne in poslovne storitve, Primožičeva ul. 1, 1000 Ljubljana.
Pegaz-Natalia Ugren, s.p., Ljubljana

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 124
Ob-47618
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-032-017/98
z dne 13. 12. 2000, v zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča Sodja Zo-
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rana, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Sodja Zoranu, roj. 27. 5. 1952, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Kajuhova
ulica 38, Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, se postavi Irena Zgonc, delavka
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 124
Ob-47619
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-032-017/98
z dne 13. 12. 2000, v zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča Pagon Silvestra, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Pagon Silvestru, roj. 30. 9. 1944, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Trg
komandanta Staneta 5, Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, se postavi Irena
Zgonc, delavka Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

III. Stranka mladih Slovenije ni dobila od
pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov prispevka, ki bi presegel trikratno povprečno
mesečno plačo na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto.
IV. Stranka mladih Slovenije nima svojega premoženja.
Stranka mladih Slovenije
Ob-47805
Nacionalna stranka dela, Šibeniška 21,
Ajdovščina, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju od 1. 1.
2000 do 31. 12. 2000
Zap. Postavka

I.
1.
2.
3.
4.

5.
II.
1.
2.
III.

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Ob-47803
Stranka mladih Slovenije objavlja
letno poročilo
o poslovanju Stranke mladih Slovenije
za leto 2000
I. SMS – Stranka mladih Slovenije je
imela v letu 2000 pri APP Podružnica Ljubljana odprta dva žiro računa:
1. ime ŽR: SMS Stranka mladih Slovenije
številka ŽR: 50100-678-000-0713901
in
2. ime ŽR: Stranka mladih Slovenije –
volitve 2000
številka ŽR: 50100-678-000-0803190.
II. Prihodki
prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov = 2,171.886 SIT,
prihodki državnega proračuna =
5,014.678 SIT,
skupaj = 7,186.564 SIT,
Odhodki
stroški volitev = 9,996.996 SIT,
stroški na rednem ŽR = 1,614.477 SIT
skupaj = 11,611.473 SIT.
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IV.

Znesek v SIT

Prihodki
Prihodki iz državnega
proračuna
Prihodki iz proračuna
lokalnih skupnosti
Prispevki pravnih in
fizičnih oseb ter
zasebnikov
Prispevki pravnih in
fizičnih oseb ter
zasebnikov, ki
presegajo v zakonu
določeno višino
Drugi prihodki
Celotni prihodki
Odhodki
Stroški volitev
Drugi stroški in
izredni odhodki
Celotni odhodki
Presežek prihodkov
nad odhodki
Presežek odhodkov
nad prihodki

1,497.636

55.192
1,552.828
324.897

Ob-47815
Liberalna demokracija Slovenije, Trg republike 3, Ljubljana, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju od
1. 1. do 31. 12. 2000
Zap. Postavka

I.
1.

Prihodki
Prihodki iz državnega proračuna
189,056.579,55
2. Prihodki iz proračuna
lokalnih skupnosti 112,111.462,54
3. Prispevki pravnih in
fizičnih oseb ter
zasebnikov
49,283.000,00
4. Prispevki pravnih in
fizičnih oseb ter
zasebnikov, ki
presegajo v zakonu
določeno višino
0,00
5. Drugi prihodki
35,237.447,71
Celotni prihodki
385,688.489,80
II. Odhodki
1. Stroški volitev
78,503.803,25
2. Drugi stroški in
izredni odhodki
342,348.028,48
Celotni odhodek
420,851.831,73
III. Presežek prihodkov
nad odhodki
0,00
IV. Presežek odhodkov
nad prihodki
35,163.341,93

1,123.377
1,448.274
104.554

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev na dan 31. 12.
2000
Zap. Postavka

I.
1.

104.554
324.554

Nacionalna stranka dela

LDS, Liberalna demokracija Slovenije

2.
Zap. Postavka

2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
3.
4.

Znesek v SIT

Sredstva
Opredmetena
osnovna sredstva
25,052.491,16
Dolgoročne
finančne naložbe
2,280.165,20
Kratkoročne
finančne naložbe
3,369.262,60
Denarna sredstva
na računih
15,601.376,05
Druga sredstva
28,336.861,20
Skupaj sredstva
74,640.156,21
Obveznosti do virov
sredstev
Ustanovitveni vložek 30,406.844,92
Dolgoročne
obveznosti
iz financiranja
149.168,68
Krakotoročne
obveznosti
iz financiranja
76,967.319,34
Druge obveznosti
do virov sredstev
2,280.165,20
Presežek odhodkov
nad prihodki
–35,163.341,93
Skupaj viri sredstev 74,640.156,21

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev v obdobju od
1. 1. 2000 do 31. 12. 2000

I.
1.

Znesek v SIT

Znesek v SIT

Sredstva
Opredmetena
osnovna sredstva
Dolgoročne finančne
naložbe
Kratkoročne finančne
naložbe
Denarna sredstva
na računih
Druga sredstva
Skupaj sredstva
Obveznosti do
virov sredstev
Ustanovitveni vložek
Dolgoročne obveznosti
iz financiranja
Kratkoročne obveznosti
iz financiranja
Druge obveznosti
do virov sredstev
Skupaj viri sredstev

3.
4.
5.
II.
324.554

1.
2.

324.554
3.

4.
220.000

5.
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Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov

Št.
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Št. 24/2001
Ob-47428
Skladno z določili 454. člena zakona o
gospodarskih družbah objavlja direktor družbe Varmig, d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper, vpisane v sodnem registru Okrožnega sodišča v Kopru pod vložno številko 1/03736/00 in matično številko 5709202 naslednji

Št. 020-49-0001/2001-004 Ob-47574
Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije (SVIZ), Dalmatinova 4,
Ljubljana, se poleg panog, določenih z
odločbo tukajšnjega ministrstva, št. 121-02186/93 z dne 9. 9. 1993, določi kot reprezentativni sindikat v dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev in drugih kulturnih dejavnosti v
Republiki Sloveniji.

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Na podlagi sklepa skupščine družbe Varmig, d.o.o., Koper z dne 3. 4. 2001, se
osnovni kapital družbe zmanjša v nominalni
vrednosti za 23,000.000 SIT, tako da bo
po znižanju v nominalni vrednosti znašal
2,276.000 SIT.
Direktor družbe Varmig, d.o.o., Koper,
poziva upnike, da se zglasijo na sedežu družbe in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
Varmig d.o.o., Koper

Evidenca statutov
sindikatov

Ob-47430
V skladu z določili 454. člena zakona o
gospodarskih družbah, objavlja direktor družbe LES-KRO, d.o.o., Savska cesta 24,
Sevnica

Št. 012-7/01
Ob-47421
Pravila Sindikata kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije –
Sindikata družbe Opal Hrastnik, d.o.o., s
sedežem v Hrastniku – Cesta 1. maja 14,
se hranijo na Upravni enoti Hrastnik.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 27 z dne 17. 4.
2001.

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe
Osnovni kapital družbe LES-KRO d.o.o.,
se zmanjša z dosedanjih 187,200.000 SIT
na 67,000.000 SIT.
Direktor družbe poziva upnike, da se v
primeru nasprotovanja v roku 8 dni od te
objave oglasijo na naslovu družbe Savska
cesta 24, Sevnica in izjavijo ali soglašajo z
nameravanim znižanjem osnovnega kapitala.
LES-KRO d.o.o.

Objave delniških
družb
Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Št. 025-01
Ob-47427
Družba Heras, trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Malči Beličeve
125, vpisana v register gospodarskih družb
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vl. št.
1/02999/00, objavlja v skladu z določili
454. člena zakona o gospodarskih družbah
naslednji
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe
Osnovni kapital družbe se zmanjša od
dosedanjih 20,793.763,20 SIT za
12,793.763,20 SIT, tako da zmanjšani kapital znaša 8,000.000 SIT.
Pozivamo upnike da se zglasijo na naslovu družbe v Ljubljani, Kersnikova 1 in
izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Heras d.o.o.

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi
Popravek
Ob-47808
V objavi sklica 9. redne seje skupščine,
objavljene v Ur. l. RS, št. 29 z dne 20. 4.
2001, Ob-47101, št. 7/01 se predzadnji
stavek pravilno glasi:
Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 31. 5. 2001, ob
16. uri.
IGM Strešnik, d.d.
Ob-47410
DP JUB delniška družba pooblaščenka JUB, d.d., Dol pri Ljubljani, sklicuje
4. sejo skupščine,
ki bo v torek, 5. 6. 2001 ob 15. uri, v
prostorih Informacijsko izobraževalnega
centra družbe JUB, Kemična industrija d.d.,
Dol pri Ljubljani, št. 28, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev preštevalke glasov.

Predlog sklepa: izvoli se predlagani organ skupščine DP JUB, d.d.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo direktorja družbe o poslovanju družbe.
3. Delitev dobička.
Predlog sklepa:
Čisti dobiček tekočega leta v višini
295,608.080 SIT se razdeli:
– za dividende 60,580.944 SIT;
– nerazporejeno ostane 235,027.136
SIT dobička tekočega leta.
Do izplačila dividende je upravičen delničar, ki je lastnik delnic, vpisanih v delniško knjigo 7 dni pred skupščino.
Dividende se izplačajo do 30. 6. 2001.
4. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
sprememba statuta.
5. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: za sestavo revizije poslovanja družbe se imenuje revizijska družba Dinamic, d.o.o., Novo mesto.
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan
od 12. do 13. ure, od dneva objave dnevnega reda.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Glasovanje bo javno. Seje skupščine se
lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 2. 6. 2001, oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki
imajo pisno pooblastilo. Udeleženci morajo
svojo udeležbo na skupščini prijaviti direktorju družbe pismeno tako, da le-ta prispe na
sedež družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine tj. do vključno 2. 6. 2001.
Če na prvem sklicu skupščine ne bo
dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine uro kasneje v istih prostorih.
Na ponovnem zasedanju skupščine se veljavnost odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
DP JUB, d.d.
direktor Štefan Hoyer
Ob-47411
Na podlagi 7.2. točke statuta ISTRABENZ, holdinške družbe, d.d., Koper
sklicuje uprava družbe
5. redno sejo skupščine
ISTRABENZ, holdinške družbe, d.d.,
ki bo dne 30. 5. 2001 ob 11. uri, v sejni
dvorani Banke Koper, d.d., Pristaniška 14,
Koper, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine;
Predlog sklepa uprave je: skupščina izvoli predsedujočega skupščine in verifikacijsko komisijo po predloženem predlogu.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem letnega poročila za leto 2000
z mnenjem revizorske družbe;
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo uprave o poslovanju
družbe za leto 2000 z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revizijske družbe Ernst
& Young, d.o.o., Ljubljana, v predloženem
besedilu.
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3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
čistega dobička za leto 2000;
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme sklep o ugotovitvi in razdelitvi čistega dobička:
(1) Ugotovitev dobička
Na dan 31. 12. 2000 znaša revalorizirani nerazporejeni čisti dobiček družbe ISTRABENZ, d.d., Koper, 2.242,300.424,12
SIT, in sicer:
– čisti dobiček družbe za poslovno leto
2000: 525,120.522,79 SIT,
– nerazporejeni čisti dobiček iz leta
1999: 600,103.678,87 SIT,
– revalorizacija nerazporejenega čistega
dobička iz leta 1999: 53,409.227,42 SIT,
– nerazporejeni čisti dobiček iz leta
1998: 607,904.558,59 SIT,
– revalorizacija nerazporejenega čistega
dobička iz leta 1998: 114,305.626,10 SIT,
– nerazporejeni čisti dobiček iz leta
1997: 205,109.149,60 SIT,
– revalorizacija nerazporejenega čistega
dobička iz leta 1997: 136,347.660,75 SIT.
(2) Delitev čistega dobička:
a) 525,120.522,79 SIT čistega dobička
družbe iz leta 2000 se ne razporedi,
b) Revalorizirani nerazporejeni čisti dobiček družbe za poslovno leto 1997 v znesku 341,456.810,35 SIT in revalorizirani
nerazporejeni čisti dobiček za leto 1998 v
znesku 97,881.783,65 SIT, skupaj
439,338.594,00 SIT, se razporedi:
– 414,400.000,00 SIT čistega dobička
se izplača delničarjem za dividende, to je
80 SIT bruto dividende na delnico;
– 14,504.652,00 SIT čistega dobička
se v gotovini izplača upravi in delavcem s
posebnimi pooblastili družbe kot udeležba
pri dobičku družbe;
– 10,433.942,00 SIT čistega dobička
se v gotovini izplača članom nadzornega
sveta družbe kot udeležba pri dobičku družbe.
Izplačilo se upravi, delavcem s posebnimi pooblastili in članom nadzornega sveta
izvrši skladno s tretjim odstavkom 5.8. točke statuta družbe v gotovini in delnicah družbe, v razmerju, kot je razmerje izplačila
dividend glede na celotni dobiček družbe.
Družba pridobi delnice na trgu po povprečni tržni ceni v času od objave sklica 5. seje
skupščine delniške družbe do dneva seje
skupščine.
c) Revalorizirani nerazporejeni čisti dobiček iz leta 1998 v znesku 624,328.401,04
SIT ter revalorizirani nerazporejeni čisti dobiček iz leta 1999 v znesku 653,512.906,29
SIT, skupaj 1.277,841.307,33 SIT, ostaja
nerazporejen.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje do 28. 9. 2001, in sicer po
stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru
pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 4. 6. 2001 in na
način, kot ga bo določila uprava družbe.
4. Razrešitev članov nadzornega sveta
delniške družbe in izvolitev novih članov
nadzornega sveta;
Predlog sklepa nadzornega sveta je:
skupščina zaradi prenehanja mandata, z
dnem 30. 5. 2001 razreši člane nadzornega sveta:
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1. Gorazda Čuka,
2. Olgo Marinko,
3. Estelo Cetin-Turk,
4. Dragomirja Kolmana,
5. Boruta Kuhariča,
6. dr. Richarda Schenza,
7. prof. Franza Eckerta.
Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, za
mandat od 30. 5. 2001 do 29. 5. 2005:
1. Gorazda Čuka,
2. Radoša Gregorčiča,
3. Boruta Kuhariča,
4. Estelo Cetin-Turk,
5. Janeza Kocijančiča,
6. dr. Richarda Schenza,
7. prof. Franza Eckerta.
Skupščina ugotovi, da so v nadzorni svet
kot predstavniki zaposlenih imenovani trije
člani.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta;
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
je predlog sklepov uprave: skupščina sprejme naslednjo spremembo statuta družbe:
– prvi odstavek člena 5.3. se spremeni
in se v novem besedilu glasi:
“Uprava ima predsednika in največ tri
člane.”
– skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe, da besedilo statuta uskladi s spremembami in dopolnitvami statuta in izda novo prečiščeno besedilo.
6. Sprejem sklepa o sejnini članov nadzornega sveta;
Predlog uprave je: skupščina sprejme
sklep o sejnini članov nadzornega sveta:
60.000 SIT neto za člana in 80.000 SIT
neto za predsednika nadzornega sveta, za
udeležbo na posamezni seji.
7. Imenovanje revizijske družbe za leto
2001;
Predlog nadzornega sveta je: skupščina
imenuje za revizorja družbe za poslovno leto 2001 revizijsko družbo RFR – Ernst &
Young, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 106.
8. Vprašanja in predlogi delničarjev;
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem je na voljo v tajništvu ISTRABENZ-a, d.d., v Kopru, Cesta Zore Perello
Godina 2, vsak delavnik od 9. do 12. ure, v
času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v 7 dneh
po objavi tega sklica v tajništvu uprave delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo
na dan 25. 5. 2001, njihovi pooblaščenci
ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema
glasovnic za glasovanje na skupščini, pridejo na skupščino uro pred zasedanjem.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta dve uri pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje uro kasneje v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
ISTRABENZ, d.d., Koper
Predsednik uprave
Janko Kosmina
Št. 4/2001
Ob-47412
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 44. točke statuta družbe
uprave sklicuje
3. skupščino delničarjev
Golf in Kamp Bled, d.d., Kidričeva 10 c,
4260 Bled,
ki bo 29. maja 2001 ob 13. uri v prostorih restavracije Bistro Grand hotela Toplice
na Bledu , z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: skupščina imenuje organe skupščine po predlogu uprave, in sicer za predsednika skupščine se izvoli Mirana Hudeta, za
preštevalko glasov pa Duško Janša.
2. Letno poročilo uprave za leto 2000.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: sprejme se letno poročilo za leto
2000 po predlogu uprave in s pozitivnim
mnenjem nadzornega sveta.
3. Sklep o uporabi dobička.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: uprava po pozitivnem mnenju nadzornega sveta predlaga, da dobiček izkazan za leto 2000 v višini 9,960.716 SIT
ostane nerazporejen in da se dobiček za
leto 1995 v višini 40,703.883 SIT razporedi v rezervne družbe.
4. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet daje predlog sklepa: za
revizorja računovodskih izkazov za leto
2001 se imenuje Ernst & Young, revizija,
davčno in poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v recepciji kampa Bled na Kidričevi
10c, na Bledu, vsak delovnik od 9. do 12. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo v
pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica na naslov Golf in
kamp Bled d.d., Kidričeva 10 c, Bled, bodo
objavljeni skladno z 288. členom Zakona o
gospodarskih družbah.
Skupščine se lahko udeležijo tisti, ki so
na dan 25. maja 2001 lastniki delnic ter
njihovi pooblaščenci in zastopniki pod pogojem, da najmanj tri dni pred skupščino
upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarji bodo sklepe sprejemali z navadno večino oddanih glasov na skupščini.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu na podlagi glasovnic,
ki jih sprejmejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo mora biti pisno.
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Dvorana bo odprta eno uro pred pričetkom zasedanja.
Če skupščina ob razpisani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje na istem
mestu naslednjega dne t.j. 30. maja 2001,
ob 13. uri.
Golf in Kamp Bled, d.d.
uprava

Št.
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dne, tj. 30. 5. 2001 ob 11. uri. Na ponovnem zasedanju bo skupščina odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Astra Tehnična trgovina, d.d.
direktorica družbe
mag. Antonija Pirc

Ob-47486

Ob-47501
Na podlagi točke 9.3. statuta delniške družbe Iskraemeco, merjenje in upravljanje energije, d.d., Kranj, Savska loka 4, sklicujem

6. skupščino
delničarjev Astre Tehnične trgovine,
d.d.,
dne 30. 5. 2001 ob 10. uri, na upravi
družbe v Ljubljani, Staničeva 41.
Dnevni red 6. skupščine delničarjev Astre tehnične trgovine:
1. Začetek skupščine, izvolitev delovnih
teles skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: skupščina je seznanjena s
tem, da je na njej navzoč notar Vojko Pintar
in imenuje naslednje organe skupščine:
predsednik Miran Hude, preštevalca glasov
Marjanca Furlan, Tea Šturm. Zapisnik bo
vodil notar.
2. Sprejem letnega poročila za leto
2000.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: sprejme se letno poročilo za
leto 2000 po predlogu uprave in s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o uporabi dobička.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: na predlog uprave Astre tehnične trgovine, d.d., po pozitivnem mnenju nadzornega sveta čisti nerazporejeni dobiček po revidirani bilanci stanja z dne
31. 12. 2000 v višini 71,064.369 SIT ostane nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za revizorja računovodskih izkazov za leto
2001 se imenuje revizijska družba Ernst &
Young, d.o.o.
Gradivo, o katerem se odloča na skupščini je delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe v Ljubljani, Staničeva 41, od 30. 4.
2001 naprej, vsak delovni dan od 12. do
15. ure.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani kot lastniki v delniško knjigo pri KDD –
Centralni klirinško depotni družbi, d.d., na
dan 24. 5. 2001.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda bodo objavljeni skladno s 288. členom ZGD na enak
način kakor ta oglas, če bodo pisno utemeljeni in vloženi v roku 7 dni po objavi tega
sklica na naslov: Astra tehnična trgovina,
d.d., Staničeva 41, Ljubljana.
Delničarji bodo sklepe sprejemali z navadno večino oddanih glasov na skupščini.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu na podlagi glasovnice,
ki jo prejmejo ob prijavi. Pooblastila morajo
biti pisna.
Če skupščina ob predpisani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega

8. skupščino
delniške družbe Iskraemeco, d.d.,
Kranj,
ki bo v sredo, 6. junija 2001 ob 12. uri,
v sejni sobi poslovne stavbe družbe v Kranju, Savska loka 4.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
organov.
2. Ugotovitev sklepčnosti.
3. Letno poročilo o poslovanju v letu
2000.
4. Predlog sklepa o uporabi čistega dobička za poslovno leto 2000.
5. Predlog imenovanja revizorja za poslovno leto 2001.
Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda: za predsedujočega skupščine se izvoli dr. Jože Mencinger, v komisijo za štetje glasov pa Majda
Borišek in Marjeta Gomboc kot preštevalca
glasov in Dušan Stanjko kot predsednik komisije.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Vojko Pintar iz Kranja.
K 2. točki dnevnega reda: na podlagi poročila komisije za štetje glasov predsedujoči
skupščine ugotovi sklepčnost skupščine.
K 3. točki dnevnega reda: sprejme se
predlagano letno poročilo o poslovanju v
letu 2000.
K 4. točki dnevnega reda: čisti dobiček
za poslovno leto 2000 v višini
627,414.108 SIT se razdeli za izplačilo
delničarjem v višini 244,840.020 SIT,
ostali del v višini 382,574.088 SIT pa ostane nerazdeljen.
Dividenda za leto 2000 znaša 1.080 SIT
bruto na delnico. Za leto 2000 je bilo že
izplačano 230 SIT bruto vmesne dividende
na delnico na predlog uprave, ki ga je sprejela na 10. seji z dne 10. 4. 2000 in z
odobritvijo nadzornega sveta na 11. seji z
dne 14. 7. 2000. Upravičenci do vmesne
dividende so bili vsi lastniki delnic, ki so bili
vpisani v delniško knjigo na dan 1. 6. 2000.
Do preostanka dividende v višini 850 SIT
bruto na delnico so upravičeni vsi lastniki
delnic, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan 1. 6. 2001.
Dividenda se izplača v 90 dneh po sklepu skupščine.
K 5. točki dnevnega reda: za poslovno
leto 2001 se za revizorja imenuje Pricewaterhousecoopers, d.d., Ljubljana, Parmova
53, Ljubljana.
K predlogom sklepov pod točkami 3 in 4
je nadzorni svet družbe podal pozitivno mnenje, predlog sklepa pod točko 5 je podal
nadzorni svet.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Uprava sklicuje

Vsaka delnica daje delničarju pravico do
enega glasu na skupščini. Za sprejem sklepov dnevnega reda je potrebna večina oddanih glasov delničarjev (navadna večina).
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pisno podajo družbi razumno utemeljen nasprotni predlog sklepov.
Uprava in nadzorni svet bosta o morebitnih
predlogih sprejela svoja stališča najkasneje
dvanajst dni po sklicu skupščine in o tem
obvestila delničarje z objavo na enak način,
kot je objavljen ta sklic.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih so delnice družbe vknjižene
v delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora
vsebovati za fizične osebe ime in priimek,
naslov ter rojstni datum pooblaščenca in
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa poleg podatkov o pooblaščencu še število glasov in firmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja. Pooblastilo mora biti ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. V primeru organiziranega zbiranja pooblastil mora biti le-to sestavljeno skladno z zakonom o prevzemih.
Pravice do udeležbe na skupščini so
upravičeni delničarji, njihovi pooblaščenci
in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo
na dan 1. 6. 2001.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini v
pisni obliki prijaviti upravi družbe najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine.
Člani uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Gradivo za skupščino je vsak delovni dan
od 10. do 12. ure na vpogled v tajništvu
družbe v Kranju, Savska loka 4.
Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja, s podpisom potrdijo svojo prisotnost in
prevzamejo glasovnice za glasovanje na
skupščini. Za udeležbo na skupščini se delničarji in pooblaščenci izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z
izpiskom iz sodnega registra.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, tj. 6. 6. 2001
ob 13. uri, v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Iskraemeco, merjenje in upravljanje
energije, d.d., Kranj
predsednik uprave
Nikolaj Bevk, univ. dipl. inž. el.
Št. 34
Ob-47513
Na podlagi 17. in 18. člena statuta delniške družbe KRS Rotovž, d.d., Maribor in v
skladu z določbami Zakona o gospodarskih
družbah sklicujem
VII. sejo skupščine
delniške družbe KRS Rotovž, d.d.,
Maribor,
ki bo v torek 5. junija 2001 ob 17. uri, v
prostorih Zavarovalnice Maribor d.d., Cankarjeva ulica 3, Maribor, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
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Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Na predlog uprave se izvoli verifikacijska
komisija v sestavi predsednice Majde Pukl
in dveh preštevalcev glasov Metke Ferk ter
Dušana Horvata. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stanislav Bohinc.
2. Obravnava in sprejem revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto
2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme revidirano letno poročilo družbe za leto 2000 v predloženem besedilu.
3. Obravnava in sprejem predloga sklepa o razporeditvi dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep, da se čisti dobiček iz leta
2000 v znesku 10,055.341,08 SIT razporedi v znesku 5,000.000 SIT v rezerve družbe, 5,055.341,08 SIT pa ostane nerazporejen.
4. Obravnava in sprejem poslovnega in
finančnega načrta družbe za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejme poslovni in finančni načrt družbe za
leto 2001 v predloženi obliki.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske hiše za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
2001 imenuje revizijska družba Iteo Abeceda, Podjetje za revizijo in sorodne storitve
d.o.o., Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
Prijava in udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan zasedanja skupščine vpisani v
delniško knjigo družbe in njihovi pooblaščenci ter zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in shranjeno na sedežu družbe. Delničarje in pooblaščence vabimo, da svojo
udeležbo pisno prijavijo osebno ali priporočeno tri dni pred zasedanjem skupščine v
tajništvu družbe v Mariboru, Maistrova ulica 17.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu, in sicer najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarejv potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob
prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še
z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Skupščina je sklepčna, če so navzoči
delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 20% vseh izdanih delnic. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine 30 minut za
prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala ne
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glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave
družbe v Mariboru, Maistrova ulica 17, vsak
delavnik od 8. do 12. ure od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
KRS Rotovž d.d., Maribor
uprava – direktor
Milan Perko
Ob-47551
Na podlagi 7.3. točke statuta Indip, Proizvodnja oblačil in dežnikov d.d. Lendava,
Industrijska ulica 2, uprava sklicuje
5. sejo skupščine
delniške družbe Indip, Proizvodnja
oblačil in dežnikov d.d., Lendava,
Industrijska ulica 2,
ki bo v sredo 6. 6. 2001 ob 13. uri v
jedilnici družbe Prehrana Lendava, d.o.o.,
Industrijska ulica 2, z dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsedujočega skupščine Glavač Martina in dva
preštevalca glasov Pršo Terezijo in Volčanjk
Ivana.
Seje se bo udeležil vabljeni notar.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila uprave družbe za leto 2000 s pozitivnim
mnenjem nadzornega sveta in revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo za
leto 2000 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta in revizijske družbe Audit d.o.o.
Murska Sobota.
3. Obravnava in sprejem ukrepov za sanacijo družbe s strani uprave in nadzornega
sveta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagani
sanacijski ukrepi.
4. Razrešitev članov dosedanjega nadzornega sveta in volitve članov v novi nadzorni svet.
Predlog sklepa: razrešijo se člani nadzornega sveta, in sicer Glavač Martin, predsednik, Šipoš Danilo, član in Šticl Silvana,
član. V novi nadzorni svet so predlagani Danilo Šipoš, Štefan Ščap in Vili Baša.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem je na vpogled na sedežu družbe Indip d.d., Lendava pri Mateji Čolig vsak
delavnik od 9. do 11. ure od objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Nasprotni predlogi
Delničarji lahko sporočijo svoje drugačne predloge družbi v 7 dneh po objavi sklica skupščine. Predlogi morajo biti pisni,
obrazloženi in posredovani upravi na sedežu družbe. Uprava bo do utemeljenih predlogov sprejela svoja stališča ter jih najkasneje v 12 dneh po objavi sklica skupščine
skupaj s sklicem skupščine sporočila vsem
imenskim delničarjem.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
osebno ali njihovi pooblaščenci. Pooblaščenec delničarja mora imeti pisno pooblastilo,
na katerem je navedeno:

– za fizične osebe – ime in priimek, naslov, rojstni datum pooblaščenca in pooblastitelja, število glasov, kraj in datum ter podpis pooblastitelja;
– za pravne osebe – poleg podatkov o
pooblaščencu in številu glasov še firma, sedež in podpis ter žig pooblastitelja; priložen
mora biti izpisek iz sodnega registra.
Pisno pooblastilo se hrani pri družbi.
Pogoj za udeležbo na skupščini je, da
delničarji oziroma njihovi zastopniki na sedežu družbe najkasneje 3 delovne dni pred
sejo (do vključno 4. 6. 2001 do 14. ure)
prijavijo svojo udeležbo oziroma pošljejo pisna pooblastila.
Poleg osebne prijave na sedežu družbe
je mogoče prijavo za udeležbo oziroma pooblastilo podati tudi s priporočenim pismom.
Glasuje se osebno ali preko pooblaščenca oziroma zastopnika na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu v
prostor zasedanja. Glasovnice bodo kot
vstopnica za udeležbo na seji.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Vsaka delnica daje delničarju en
glas.
Prostor bo odprt od 12.45 naprej. Udeležence prosimo, da se oglasijo vsaj 15 minut
pred začetkom skupščine, in sicer zaradi
ugotavljanja navzočnosti in sestave seznama
udeležencev ter prevzema glasovnic.
Udeležence prosimo, da pravočasno zasedejo mesta v prostoru, kjer bo seja.
Skupščina bo veljavno odločala, če bodo na seji delničarji z glasovalno pravico za
vsaj 15% zastopanega osnovnega kapitala
(prvi sklic).
Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje 20. 6.
2001. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Indip Proizvodnja oblačil
in dežnikov d.d. Lendava
uprava družbe
Nataša Hozjan, univ. dipl. ek.
Št. 318/01
Ob-47554
Na podlagi 29. člena statuta delniške
družbe Komet Metlika, d.d., uprava sklicuje
8. sejo skupščine
delniške družbe Komet, konfekcija
Metlika, d.d.,
ki bo 6. junija 2001 ob 15. uri v sejni
sobi na sedežu podjetja.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine, imenuje dva preštevalca
glasov in notarja za sestavo notarskega zapisnika.
2. Poslovno poročilo za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo o poslovanju družbe za leto
2000.
3. Delitev dobička za leto 2000 in izplačilo dividend.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se čisti
dobiček iz leta 2000 v višini 34,435.952,68
SIT v celoti razporedi v rezerve.
Dividenda v višini 37 SIT bruto na delnico pripada vsem delničarjem, vpisanim v
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delniško knjigo na dan 31. 5. 2001, in se
izplača iz postavk nerazporejenega dobička
in revaloriziranega popravka nerazporejenega dobička let 1998 in 1999, revaloriziranih do 31. 12. 2000, v roku 30 dni od
dneva sprejema sklepa na skupščini.
4. Pobude in predlogi delničarjev
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem v tajništvu
na sedežu družbe, vsak delovni dan od 12.
do 14. ure. Delničar lahko glasuje na skupščini le, če je udeležbo na skupščini pisno
prijavil upravi družbe vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo
hkrati z najavo poslati pisna pooblastila. Če
bo sklic skupščine neuspešen, jo bomo ponovili 4. 7. 2001 ob 15. uri.
Komet, konfekcija Metlika, d.d.,
predsednik uprave
Ob-47555
Na podlagi 44. člena statuta delniške
družbe Chemo, d.d., uprava sklicuje
6. sejo skupščine,
ki bo dne 30. 5. 2000 ob 15. uri v poslovni stavbi, Cesta v Mestni log 90, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklepčnost skupščine, izvolijo se predsednik
skupščine Miran Hude, predsednik komisije za izvedbo glasovanja in volitev Andrej
Vozlič in preštevalki glasov Boža Klančar,
Sonja Isailovič.
Seji bo prisostvoval notar Bojan Podgoršek v vlogi zapisnikarja.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2000.
Predlog sklepa uprave: sprejme se letno
poročilo o poslovanju družbe za leto 2000
po predlogu uprave in mnenju nadzornega
sveta v predloženem besedilu.
3. Sprejem sklepa o razporeditvi čistega
dobička za leto 2000.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta z dne 19. 4. 2001 je predlog sklepa
uprave: ugotovljeni čisti dobiček družbe v
letu 2000 v višini 731,204.744 SIT se zadrži kot nerazdeljeni čisti dobiček.
4. Sprejem sprememb statuta.
Predlog sklepa uprave: sprejme se predlagane spremembe statuta Chemo, d.d.
5. Imenovanje revizorske družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za pooblaščeno revizorsko družbo za leto 2001
skupščina imenuje družbo RFR – Ernst &
Young d.o.o. Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda vključno s predlogom sprememb statuta, je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe Ljubljana, Cesta v Mestni log 90 (splošno kadrovsko področje) v času od 30. 4. 2001 do vključno
30. 5. 2001 vsak delavnik od 10. do
12. ure.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo v
pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v splošno kadrovsko področje na sedežu delniške družbe v

Št.

30-31 / 28. 4. 2001 / Stran 1961

Ljubljani, Cesta v Mestni log 90, bodo objavljeni v skladu z zakonom.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki do
vključno 26. 5. 2001 pisno prijavijo svojo
udeležbo v SKP na sedežu družbe v Ljubljani, Cesta v Mestni log 90 in so 4. 5. 2001
vpisani v delniško knjigo. Pooblastilo mora
biti pisno.
O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami. Sklepi se bodo sprejemali z navadno večino oddanih glasov, razen sprememb statuta, ki se bodo sprejemale s 3/4 večino oddanih glasov.
Dvorana bo odprta 30 minut pred pričetkom seje. Prosimo udeležence, da ob prihodu podpišejo seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzamejo
glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za
udeležbo na skupščini.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje ob 16. uri
v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Chemo d.d.
uprava
Ob-47567
Na podlagi 6.4.1. in 6.4.2. točke statuta
družbe Termoplasti-Plama d.d. sklicuje
uprava
5. sejo skupščine
delniške družbe Termoplasti-Plama,
d.d., Podgrad,
ki bo v sredo, 30. 5. 2001 ob 12. uri na
sedežu družbe v Podgradu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti. Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je na skupščini zastopana taka večina, da skupščina lahko veljavno
zaseda.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine:
predsednika skupščine, zapisnikarja in dveh
preštevalcev glasov ter potrditev notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, preštevalca glasov in zapisnikar
v predlaganem sestavu ter potrdi notar.
3. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna.
4. Seznanitev z dnevnim redom. Predsednik seznani skupščino z dnevnim redom.
5. Obravnava in odločanje o letnem poročilu za leto 2000. Mnenje nadzornega
sveta: nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme revidiran zaključni račun in poslovno poročilo uprave za leto 2000 v predloženem besedilu.
Predlog sklepa: sprejme se revidiran zaključni račun in poslovno poročilo uprave za
leto 2000 v predloženem besedilu.
6. Obravnava in odločanje o izgubi za
leto 2000.
Predlog sklepa: izgubo iz poslovanja v
letu 2000 v višini 27,183.732,65 SIT se ne
razporedi.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovnega poročila v letu 2001 se imenuje revizij-

sko hišo Iteo-Abeceda, podjetje za revizijo
in sorodne storitve d.o.o., Kotnikova 28,
1000 Ljubljana.
8. Izvolitev članov nadzornega sveta ter
seznanitev s članom nadzornega sveta, ki
ga je izvolil organ soupravljanja.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani
člani nadzornega sveta in opravi se seznanitev s članom nadzornega sveta, ki ga je
izvolil organ soupravljanja.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet.
Udeležba na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Na podlagi 6.3.1. točke statuta družbe nadzorni
svet določa, da so pooblastila za zastopanje na skupščini družbe veljavna tudi brez
overitve pri notarju. Kljub vsemu pa morajo
biti pooblastila skladna z 62. členom zakona o prevzemih in s sklepom o določitvi
vzorca pooblastila za glasovanje na skupščini delniške družbe. Pooblastilo mora biti
dostavljeno družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo
na dan 20. 5. 2001 vpisani v delniško knjigo in ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo najkasneje tri dni
pred sejo skupščine.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
gradivo.
Način glasovanja: glasuje se javno, z glasovnicami, osebno, ali po pooblaščencu.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem vsak delovni dan od 12. do 14. ure v tajništvu družbe.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega reda glede katerih želijo, da se o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se določi oziroma razglasi polurni odmor, po katerem se skupščina vnovič
sestane. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Termoplasti-Plama, d.d., Podgrad
uprava
Ob-47616
Uprava Gostinskega podjetja Ljubljana
d.d., Streliška 12, Ljubljana na podlagi drugega odstavka 16. člena statuta sklicuje
6. sejo skupščine
Gostinskega podjetja Ljubljana d.d.,
Streliška 12, Ljubljana,
ki bo v torek dne 29. 5. 2001 ob 17. uri,
na sedežu družbe, Streliška 12, Ljubljana.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa:
Izvolijo se:
– za predsednika skupščine Gregor Godeša,
– za preštevalca glasov Urško Comino
in Jožico Zrinski.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Miro Bregar iz Litije.
3. Ugotovitev sklepčnosti.
4. Sprejem letnega poročila za leto
2000, z revizorskim mnenjem in mnenjem
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo družbe za leto 2000 po predlogu uprave in ob pozitivnem mnenjem nadzornega
sveta ter mnenju revizorja, v besedilu, ki je
priloga k temu sklepu.
5. Obravnava in sprejem sklepa o kritju
izgube v poslovnem letu 2000.
Predlog sklepa: izguba v poslovnem letu
2000, v višini 17,420.000 SIT se krije iz
rezultatov poslovanja v prihodnjih poslovnih
letih.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2001 se na predlog nadzornega sveta imenuje Iteo – Abeceda,
podjetje za revizijo in sorodne storitve,
d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 28, Ljubljana.
7. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: besedilo statuta Gostinskega podjetja Ljubljana, d.d., se spremeni
tako:
– da se v 1. členu statuta doda nov drugi
odstavek, ki se glasi: “Skrajšna firma družbe se glasi: GPL d.d.”, dosedanji drugi
odstavek pa postane tretji odstavek;
– da se v 25. členu v celoti črta besedilo
šeste alinee.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so kot lastniki delnic družbe
vpisani v delniški knjigi družbe tri dni pred
zasedanjem skupščine oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci, kolikor so udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice prijavili družbi osebno ali s priporočeno pošiljko najkasneje tri dni pred skupščino. Pooblaščenci naj hkrati s prijavo
družbi dostavijo tudi pooblastilo, zastopniki
pa dokazilo o zastopanju. Pooblastilo mora
biti skladno z zahtevami, ki so določene z
zakonom.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj petnajst minut pred začetkom seje prijavijo z osebno izkaznico ali
drugim identifikacijskim dokumentom pri
sprejemnem osebju pred vhodom v prostor,
kjer se bo odvijala seja skupščine in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini ter prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe v tajništvu družbe na Streliški 12 v Ljubljani vsak delovni dan od dneva
objave sklica do dneva zasedanja skupščine, in sicer od 10. do 12. ure.
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Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega reda za katere želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
Vnovično zasedanje skupščne
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se določi polurni odmor po katerem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Gostinsko podjetje Ljubljana, d.d.,
predsednik uprave
Goran Brankovič
Ob-47580
Uprava RRC Računalniške storitve,
d.d., Ljubljana, Jadranska 21, sklicuje
7. sejo skupščine,
ki bo dne 30. 5. 2001 ob 12. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Jadranska 21.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: na predlog uprave skupščina potrdi predlagani dnevni red.
2. Potrditev predsednika, imenovanje
dveh preštevalcev glasov, zapisnikarja in notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine, imenuje dva preštevalca glasov, notarja za sestavo notarskega zapisnika in ugotovi sklepčnost.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila RRC d.d. za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme letno poročilo RRC d.d. za
leto 2000 skupaj s poročilom pooblaščenega revizorja.
4. Razporeditev dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme sklep:
– izplačajo se dividende v skupni višini
65,243.040 SIT, kar znaša 2.580 SIT bruto na delnico. Izplača se udeležba uprave v
dobičku v višini 3,250.400 SIT bruto in udeležba nadzornega sveta v dobičku v skupni
višini 1,625.200 SIT bruto, pri čemer se
skupni znesek udeležbe nadzornega sveta
enakomerno razdeli med vse tri člane. Skladno s statutom RRC d.d. se upravi udeležba v dobičku izplača v obliki 135 delnic
RRC d.d. po 12.000 SIT, preostali del pa v
denarnih sredstvih, vsakemu članu nadzornega sveta pa v obliki 22 delnic RRC d.d.
po 12.000 SIT, preostali del pa prav tako v
denarnih sredstvih. Dividende in udeležbe v
dobičku se izplačajo do 30. septembra
2001.
– za dividende in udeležbe v dobičku se
uporabi dobiček iz leta 1998 v višini
9,601.749,17 SIT, revalorizacija dobička
iz leta 1998 v višini 2,194.272,95 SIT in
dobiček iz leta 2000 v višini 58,322.617,88
SIT. Dobiček iz leta 1999 in neuporabljeni
del dobička iz leta 2000 ostaneta nerazporejena.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2001 imenuje
revizijsko družbo Podboršek k.d., Ljubljana.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, na Jadranski 21, v tajništvu uprave.
Delničarji lahko en teden po objavi podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda
oziroma nasprotne predloge na sedež družbe. Predlogi delničarjev so lahko le pisni in
razumno utemeljeni.
Delničarje oziroma njihove pooblaščence naprošamo, da svojo udeležbo na skupščini najavijo v pisni obliki, najmanj tri dni
pred zasedanjem skupščine.
V primeru nesklepčnosti bo skupščina
ponovno sklicana istega dne ob 13. uri v
istih prostorih in bo veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Uprava RRC
Računalniške storitve, d.d., Ljubljana
direktor dr. Rok Rape
Ob-47586
Na podlagi 17. člena Statuta družbe
Mercator Gorenjska, d.d., Škofja Loka, Kidričeva c. 54, predsednik uprave družbe s
soglasjem nadzornega sveta sklicuje
6. skupščino družbe
Mercator Gorenjska, d.d.,
ki bo v sredo, 6. 6. 2001 ob 12.30, v
sejni sobi na sedežu družbe v Škofji Loki,
Kidričeva 54.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se delovna telesa skupščine: za predsednika Stanka Zugwitza, za
preštevalki Heleno Tolar in Mojco Kumer,
za vodenje notarskega zapisnika notarko
Eriko Braniselj.
2. Sprejem letnega poročila uprave o
poslovanju družbe v letu 2000, z mnenjem
nadzornega sveta in revizijske hiše.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju družbe v letu 2000.
3. Razporeditev dobička iz leta 2000.
Predlog sklepa: ustvarjeni čisti dobiček
iz leta 2000, v višini 427,649.826,05 SIT,
ostane v celoti nerazporejen.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 2001 se imenuje Pricewaterhousecoopers, d.d., Parmova 53, Ljubljana.
5. Umik delnic Mercator Gorenjske, z
označbo LOKG, iz kotacije na prostem trgu
Ljubljanske borze.
Predlog sklepa: delnice Mercator Gorenjske, z oznako LOKG, se umakne iz kotacije na prostem trgu Ljubljanske borze.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
razpravljajo in glasujejo imetniki navadnih
delnic. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu ali zastopniku. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in mora
biti pred sejo predloženo skupščini. Delničarji morajo svojo udeležbo predhodno pisno sporočiti na naslov družbe, najkasneje
tri dni pred zasedanjem.
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Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v pisarni direktorja splošno-organizacijskega področja na sedežu družbe, vsak
delovni dan med 11. in 13. uro.
Delničarje oziroma njihove pooblaščence prosimo, da svoje nasprotne predloge
pošljejo podjetju najpozneje v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine.
Če skupščina ob času sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri, na istem mestu. Ob drugem sklicu skupščina veljavno odloča, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo pol ure pred pričetkom skupščine.
Mercator Gorenjska, d.d.
predsednik uprave
Ob-47589
Na podlagi 40. člena statuta družbe sklicujem
9. skupščino
podjetja Certa, d.d., Cerkno,
ki bo dne 31. maja 2001 ob 10. uri, v
prostorih salona hotela Cerkno, Sedejev trg
8, Cerkno.
Predlagam dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva.
Predlog sklepa: potrdi se predsednika
in dva člana predsedstva.
2. Poročilo o realizaciji sklepov 8. skupščine družbe.
Predlog sklepa: potrdi se poročilo o realizaciji sklepov 8. skupščine družbe.
3. Poslovno poročilo za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno
poročilo za leto 2000. Določi se sejnina
nadzornemu svetu družbe v skupnem neto
znesku 1,980.000 SIT.
4. Razdelitev dobička za leto 2000:
Predlog sklepa:
– sprejme se sklep o oblikovanju sklada
lastnih delnic v višini 200,000.000 SIT,
– sprejme se sklep o razporeditvi
3,000.000 SIT za namene sofinanciranja
kulturno zgodovinskih spomenikov na Cerkljanskem.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2001
se imenuje ITEO – Abeceda, d.o.o., Ljubljana.
6. Dopolnitev predmeta poslovanja družbe.
Predlog sklepa: dopolni se 5. člen Statuta družbe Certa, d.d., Cerkno, in sicer se
dejavnost družbe dopolni še z naslednjimi
dejavnostmi:
I/64.120 Kurirska dejavnost, razen javne pošte
J/65.210 Finančni zakup (leasing)
J/65.220 Drugo kreditno posredništvo
K/70.310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami
K/72.200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi
K/72.300 Obdelava podatkov
K/74.110 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
razen revizijske dejavnosti
K/74.83 Tajniška dela in prevajanje
K/74.833 Druga splošna tajniška opravila
K/74.843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.
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Glasovalna pravica
Pravico do glasovanja na skupščini ima
delničar, ki je najmanj 10 dni pred sejo skupščine vpisan v knjigo delničarjev in pisno najavi družbi svojo udeležbo na skupščini najmanj 3 dni pred sejo skupine. Za delničarje,
ki so imenovali pooblaščenca, uresničuje glasovalno pravico pooblaščenec.
Ponoven sklic skupščine
V primeru nesklepčnosti bo ponovno zasedanje skupščine 31. 5. 2001 ob 11. uri,
na istem mestu.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan do zasedanja od 11.
do 13. ure.
Certa, podjetje za upravljanje
in investiranje, d.d., Cerkno
Metod Sedej
direktor
Ob-47627
Na podlagi 7.3. točke Statuta delniške
družbe Mitol, tovarna lepil, d.d., Sežana,
direktor družbe sklicuje
7. skupščino
delniške družbe Mitol, tovarna lepil,
d.d., Sežana,
ki bo v petek, 1. junija 2001 ob 13. uri,
v sejni sobi v 1. nadstropju motela Kompas
na Suhozemnem terminalu v Sežani, Partizanska cesta 117.
Čas prihoda na skupščino je tega dne
med 12. in 12.45.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: za člane delovnih organov skupščine se izvolijo: predsednik skupščine: Branko Rojc, verifikacijska komisija:
Nadja Peca in Darko Grmek, notar: Milan
Mesar.
3. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
4. Letno poročilo.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagano letno poročilo o poslovanju družbe
Mitol v letu 2000 z mnenjem revizorja in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta.
5. Delitev dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme na
podlagi mnenja nadzornega sveta predlagano delitev čistega dobička:
– dobiček iz l. 1999 in del dobička iz l.
2000 se nameni za dividende (88 SIT bruto
na delnico) – 60,511.176 SIT,
– dobiček iz l. 1997 – 124,396.279,75
SIT, dobiček iz l. 1998 – 133,669.086,52
SIT in del dobička iz l. 2000 –
81,666.198,30 SIT ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo v roku 30 dni po
sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki bodo
kot lastniki delnic vknjiženi pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi na dan 4. 6.
2001.
6. Zmanjšanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: zmanjša se osnovni kapital družbe od 770,509.000 SIT na
687,627.000 SIT z umikom 82.882 kom.
lastnih delnic z nominalno vrednostjo 1.000
SIT, v breme sklada lastnih delnic.

7. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih
delnic (z namenom nadaljnjega umika lastnih delnic) iz naslednjih virov sredstev: del
rezerv nad zakonskim minimumom v znesku 90,000.000 SIT, revalorizacijski popravek rezerv v višini 80,000.000 SIT.
8. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
A) V 3.1. točki statuta se zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala spremeni številka
770,509.000 SIT v 687,627.000 SIT in
številka 770.509 v 687.627.
B) Sprejme se predloženi čistopis statuta.
9. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se
za leto 2001 imenuje Revizijska družba Podboršek, d.o.o., Ljubljana.
10. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe na Partizanski 78 v Sežani, v splošno kadrovskem sektorju in v tajništvu, vsak
delovni dan med 8. in 14. uro.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti v
pisni obliki, obrazložen in vložen v roku 7
dni po objavi tega sklica.
Udeležba na skupščini
Glasovalne pravice na skupščini lahko
uresničujejo tisti delničarji družbe (sami ali
po svojem pooblaščencu oziroma zakonitem zastopniku), ki bodo na dan 16. 5.
2001 kot lastniki delnic vknjiženi pri KDD in
ki se bodo najkasneje do vključno 28. 5.
2001 pisno prijavili tako, da njihova prijava
prispe na sedež družbe tega dne.
Način glasovanja
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo pri
vpisu v seznam prisotnosti.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine dne 8. 6. 2001 ob 13. uri, v istem prostoru ne glede na število prisotnih delnic.
Mitol, d.d., Sežana
direktor
Marjan Mateta
Št. 17/01
Ob-47636
Na podlagi 40. člena statuta delniške
družbe Komunala Tolmin, Javnega podjetja, sklicuje uprava družbe
6. sejo skupščine
družbe Komunala Tolmin, Javno
podjetje d.d.
ki bo dne 31. 5. 2001 ob 11. uri na
sedežu družbe Poljubinj 89h, Tolmin.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednico skupščine izvoli Olga Štrukelj,
za preštevalki glasov se izvolita Bojana Bizjak in Greta Rejc.
Ugotovi se, da seji prisostvuje vabljen
notar Edvard Sivec.
2. Sprejem poslovnega poročila za leto
2000.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno
poročilo za leto 2000 po predlogu uprave,
z mnenjem revizorja in pozitivnim mnenjem
nadzornega sveta.
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3. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
pozitivnim mnenjem nadzornega sveta se
dobiček iz poslovnega leta 2000 v višini
5,569.076,76 SIT razporedi: v rezerve
družbe 706.532,76 SIT, preostali dobiček
v višini 4,862.544 SIT se izplača delničarjem v obliki dividend. Dobiček se dne 20. 9.
2001 izplača delničarjem, ki so na dan
skupščine vpisani v delniški knjigi.
4. Sprememba statuta Komunale Tolmin,
Javno podjetje d.d.
Predlog sklepa: v 3. členu se spremeni
besedilo 14. in 20. točke in se glasi:
14.

90.00

20.

93.03

odstranjevanje odpadkov in
odplak, druge dejavnosti
javne higiene.
pogrebna dejavnost.

Spremembe statuta pričnejo veljati z
dnem sprejema na skupščini.
5. Imenovanje revizorja:
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2001
se imenuje Tekos revizija d.o.o.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali po svojih pooblaščencih ali zakonitih zastopnikih. Pooblaščenec se mora izkazati s pisnim pooblastilom.
Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci morajo udeležbo na skupščini pisno prijaviti tri dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe
v Poljubinju 89h, Tolmin, vsak delovni dan
od 8. do 10. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v 7 dneh po objavi tega vabila
in obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo nastopil polurni odmor, po katerem se bo skupščina zopet sestala. V tem
primeru bo sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.
uprava
Ob-47637
Na podlagi 35. člena statuta družbe D.P.
Iskra Prins, družba pooblaščenka, d.d.,
Ljubljana, Rožna dolina cesta IX/6, uprava
sklicuje
1. skupščino družbe
D.P. Iskra Prins, družba pooblaščenka,
d.d., Ljubljana, Rožna dolina cesta
IX/6,
ki bo dne 28. 5. 2001 ob 13. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Rožna dolina cesta IX/6 z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: za predsedujočo skupščini se izvoli:
Izvoli se preštevalca glasov: Branka Neffat, Zdravko Gubanec, Majda Klajderič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Sprejem letnega poročila za leto 2000
in sprejem sklepa o ugotovitvi in pokritju
izgube za leto 2000.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave:
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a) Skupščina sprejme letno poročilo za
leto 2000 v predloženem besedilu.
b) Ugotovljena izguba v višini 1.711 SIT
in revalorizacijski popravek izgube v višini
293,80 SIT iz preteklih let ter ugotovljena
izguba v višini 15.015,96 SIT iz leta 2000,
skupaj 17.020,76 SIT, se v celoti pokrije
po stanju na dan 1. 1. 2001 v višini:
– 3.006,54 SIT iz prenesenega revaloriziranega čistega dobička iz preteklih let,
– 14.014,22 SIT iz rezerv.
3. Sprejem sklepov o prenehanju družbe in začetku likvidacije.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave:
a) Skupščina družbe D.P. Iskra Prins,
družba pooblaščenka, d.d. Ljubljana, Rožna dolina cesta IX/6, zaradi menjave delnic
družbe Iskra Prins, d.d., Ljubljana, z delnicami Iskra, d.d., Ljubljana, odloči, da družba preneha in se začne postopek likvidacije v skladu s 47. členom statuta družbe in
374. členom Zakona o gospodarskih družbah.
b) V skladu s 374. členom Zakona o
gospodarskih družbah imajo upniki
30-dnevni rok od objave tega sklepa za prijavo terjatev.
c) Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve statuta: spremeni se 1.
člen statuta družbe tako, da pravilno glasi:
“Firma družbe se glasi: D.P. Iskra Prins,
družba pooblaščenka, d.d., v likvidaciji
Skrajšana firma družbe se glasi: D.P.
Iskra Prins, d.d., v likvidaciji”.
d) Imenuje se Dragana Remškarja za likvidacijskega upravitelja družbe D.P. Iskra
Prins, d.d., v likvidaciji.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure, v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
D.P. Iskra Prins, d.d., Ljubljana
direktor družbe
Dragan Remškar

Ob-47668
Uprava družbe SI.MOBIL, d.d., sklicuje
13. skupščino družbe
SI.MOBIL, telekomunikacijske storitve,
d.d.,
ki bo v sredo, 23. maja 2001 ob 11. uri,
v sejni sobi družbe SI.MOBIL, d.d., v Ljubljani, Šmartinska cesta 134b, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Sejo vodi predsednik nadzornega sveta
družbe.
2. Obravnava in potrditev letnega poročila za poslovno leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme in potrdi se letno poročilo za poslovno leto 2000.
3. Potrditev ukrepov iz poročila o kapitalski ustreznosti.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje ukrepe iz poročila o zagotavljanju kapitalske ustreznosti.
4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: statut družbe se spremeni po predlogu uprave.
Gradivo za zasedanje skupščine s predlogom sprememb statuta je na vpogled na
sedežu družbe v Ljubljani, Šmartinska cesta
134b, vsak dan med 10. in 12. uro.
Pravico udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo tako, da uprava prejme prijavo najkasneje tri
dni pred zasedanjem, to je do 20. 5. 2001.
Delničar, ki je pravna oseba, izkaže istovetnost z največ 30 dni starim izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenci izkažejo upravičenost za zastopanje s pisnim pooblastilom.
Če ob prvem sklicu ne bo dosežena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje v sredo,
23. 5. 2001, ob 12. uri v sejni sobi družbe
SI.MOBIL, d.d., v Ljubljani. Na ponovnem
zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
SI.MOBIL, d.d.
uprava družbe
Ob-47674
Na podlagi 18., 19., 20. in 21. člena
statuta SKB banke, d.d., sklicuje uprava
banke
12. skupščino
SKB banke, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 24. maja 2001 ob
10. uri, v dvorani SKB banke, d.d., na Slovenski cesti 56 v Ljubljani. Za sejo skupščine SKB banke d.d. predlaga uprava banke
naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine banke in izvolitev
delovnih teles skupščine banke (predsednika skupščine in verifikacijsko komisijo).
Predlog sklepa: skupščina banke imenuje organe skupščine banke:
– predsednik skupščine banke: Kazimir
Pregl,
– verifikacijska komisija:
– Boža Hren, predsednica,
– Igor Šteblaj, član,
– Marija Bartolj, članica.
2. Predlog za razrešitev in imenovanje
članov nadzornega sveta SKB banke, d.d.
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Predlog sklepa:
1. Skupščina banke razreši nadzorni
svet SKB banke, d.d., v naslednji sestavi:
Karmen Dietner, Milan Jelenc, Franc Košir,
Andrej Lasič, Volker Neuschütz, Viktorija Potočnik, Kazimir Pregl, Kanako Sekine, Bojan Simonič.
2. Skupščina banke imenuje 6-članski nadzorni svet v naslednji sestavi: Jean-Louis Mattei, Jacques Tournebize, Alexis Raymond Juan, Bernard Coursat, Andrej
Lasič, Milan Jelenc.
3. Člani nadzornega sveta banke so
imenovani za dobo štirih let.
4. Skupščina banke ugotavlja, da so
novoimenovani člani nadzornega sveta banke imenovani v skladu z zakonom o bančništvu in zakonom o gospodarskih družbah.
3. Predlog za imenovanje revizorja SKB
banke, d.d., za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina banke imenuje revizorsko hišo Ernst & Young Paris –
Ljubljana, za revizijo poslovanja SKB banke, d.d. in njenih odvisnih družb za leto
2001.
Udeležba na skupščini SKB banke, d.d.
Skupščine banke se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci. Pravico do udeležbe na skupščini banke in glasovalno pravico lahko uresničujejo tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo SKB
banke, d.d., ki jo vodi KDD v Ljubljani in
prijavijo svojo udeležbo na skupščini banke
3 dni pred sejo.
Delničarji banke oziroma njihovi pooblaščenci lahko prijavijo svojo udeležbo:
– osebno na sedežu banke (VI. nad.,
soba 605) na Ajdovščini 4 v Ljubljani;
– po faksu štev. 01/432-91-22, s pripisom “za skupščino banke”;
– po elektronski pošti: Igor.Steblaj@skb.si
s pripisom “za skupščino banke”;
– pismeno s priporočeno pošiljko s pripisom “za skupščino banke”,
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
banke.
Vse informacije v zvezi z udeležbo in glasovanje delničarjev na skupščini dobite na
telefonu: 01/471-59-07 (Igor Šteblaj).
Zadnji dan za oddajo prijave je ponedeljek, 21. 5. 2001.
Udeležence skupščine banke prosimo,
da se pol ure pred začetkom seje skupščine banke prijavijo predstavniku banke na
prijavnem mestu (preddverje dvorane). S
podpisom na seznamu prijavljenih delničarjev potrdi delničar oziroma pooblaščenec
svojo prisotnost na skupščini banke ter prevzame glasovalne lističe. Za udeležbo na
skupščini banke se fizične osebe izkažejo z
osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pismenim pooblastilom.
Gradiva za skupščino SKB banke, d.d.
Gradivo za točko 2.0 in 3.0 dnevnega
reda 12. skupščine banke je na vpogled
vsak delovni dan v sekretariatu banke, soba
605/VI, na Ajdovščini 4 v Ljubljani, med
10. in 12. uro, od torka, 24. 4. 2001 dalje.
Od 16. 5. 2001 dalje lahko delničarji na
istem mestu tudi prevzamejo kompletno gradivo za skupščino.
Ponovno zasedanje skupščine SKB banke, d.d.
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Če ob napovedani uri skupščina banke
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine banke isti dan v istih prostorih ob
10.30. V tem primeru bo skupščina banke
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
SKB banka, d.d.
Cvetka Selšek
predsednica uprave
Ob-47677
Na podlagi statuta delniške družbe Gradnje, gradbeno podjetje Kranj, d.d., Kranj,
Struževo 3b, sklicujemo
3. skupščino delničarjev,
ki bo dne 28. 5. 2001 ob 10. uri, v prostorih družbe v Kranju, Struževo 3b.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Kosi, za preštevalki
glasov se izvolita Kraus Marija in Urbanc
Francka. Za notarja se povabi Dušo Trobec
Bučan.
2. Obravnava in odločanje o sprejemu
letnega poročila in potrditev računovodskih
izkazov za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se revidirano
letno poročilo za leto 2000, vključno z bilanco stanja, izkazom uspeha in poslovnim
poročilom.
3. Obravnava in odločanje o sprejemu
predloga sklepa o spremembi osnovnega
kapitala družbe v okviru postopka prisilne
poravnave.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
družbe predlagata skupščini delničarjev, da
na podlagi ZPPSL sprejme naslednje sklepe:
1. sklep o pokrivanju izgube: izguba
po zaključnem računu za leto 2000 v vrednosti 114,100.000 SIT, se v vrednosti
57,263.000 SIT pokrije v breme rezerv in
revalorizacijskih popravkov kapitala in rezerv, v vrednosti 56,837.000 SIT pa v breme kapitala družbe;
2. sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala: osnovni kapital družbe, ki je enak
75,650.000 SIT in je razdeljen na 37.825
navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 2.000 SIT, se zmanjša zaradi pokrivanja nepokrite izgube, izkazane v zadnji
bilanci stanja z dne 31. 12. 2000, za
56,837.000 SIT. Osnovni kapital se zmanjša z zmanjšanjem števila delnic s sedanjih
37.825 na 9.456 delnic, oziroma na
18,912.000 SIT;
3. sklep o povečanju osnovnega kapitala: skupščina družbe hkrati z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe sprejme
tudi sklep, da se osnovni kapital družbe poveča s stvarnimi vložki skupno za
59,306.000 SIT. V ta namen se izda
29.653 novih imenskih delnic z nominalno
vrednostjo 2.000 SIT. Emisijska vrednost
delnic znaša 77,853.610 SIT.
Nove delnice se vplačajo s terjatvami naslednjih upnikov, ki bodo s prenosom terjatev na dolžnika pridobili nove navadne imenske delnice v naslednjih skupnih nominalnih
zneskih:
1. Merkur Trgovina in storitve, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, bo s terjatvi-

jo v višini 3,067.542 SIT vplačal 1168 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni
vrednosti 2,336.000 SIT;
2. Komunala Kranj, Javno podjetje
d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj,
bo s terjatvijo v višini 848.301 SIT vplačala
323 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 646.000 SIT;
3. Prelog Milan, s.p., Krovstvo Izolaterstvo, Podboršt 8, 1218 Komenda, bo s
terjatvijo v višini 1,376.192 SIT vplačal 524
navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 1,048.000 SIT;
4. Sirk Dušan, s.p., Gradbena mehanizacija, Mlekarska 33, 4000 Kranj, bo s terjatvijo v višini 277.077 SIT vplačal 106 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni
vrednosti 212.000 SIT;
5. SGP Tehnik, d.d., Stara c. 2, 4220
Škofja Loka, bo s terjatvijo v višini
2,605.309 SIT vplačal 992 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti
1,984.000 SIT;
6. Markun Ivan, s.p., Ključavničarstvo,
Visoko 86, 4212 Visoko, bo s terjatvijo v
višini 181.873 SIT vplačal 69 navadnih
imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 138.000 SIT;
7. Telekom Slovenije, d.d. Ljubljana, PE
Kranj, M. Vadnova 13, 4000 Kranj, bo s
terjatvijo v višini 359.806 SIT vplačal 137
navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 274.000 SIT;
8. Robert Aleš, s.p., Žično pletilstvo,
Breg ob Savi 48, 4211 Mavčiče, bo s terjatvijo v višini 149.700 SIT vplačal 57 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 114.000 SIT;
9. Agencija za plačilni promet RS, Podružnica Kranj, Slovenski treg 2, 4000
Kranj, bo s terjatvijo v višini 12.475 SIT
vplačala 5 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 10.000 SIT;
10. Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, bo s terjatvijo v
višini 598.144 SIT vplačala 228 navadnih
imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 456.000 SIT;
11. Savatech Trade, d.o.o., Škofjeloška
c. 6, 4000 Kranj, bo s terjatvijo v višini
12.475 SIT vplačal 5 navadnih imenskih
delnic v skupni nominalni vrednosti 10.000
SIT;
12. Dolnov, d.o.o., Šuceva 23, 4000
Kranj, bo s terjatvijo v višini 357.836 SIT
vplačal 136 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 272.000 SIT;
13. Alpetour Potovalna agencija, d.d.,
Ul. M. Vadnova 8, 4000 Kranj, bo s terjatvijo v višini 40.051 SIT vplačal 15 navadnih
imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 30.000 SIT;
14. Gospodarski vestnik, d.d., Dunajska
5, 1000 Ljubljana, bo s terjatvijo v višini
120.811 SIT vplačal 46 navadnih imenskih
delnic v skupni nominalni vrednosti 92.000
SIT;
15. Ovsenek Franc, s.p., Dvorje 107,
4207 Cerklje, bo s terjatvijo v višini 16.415
SIT vplačal 6 navadnih imenskih delnic v
skupni nominalni vrednosti 12.000 SIT;
16. Vigred, d.o.o., Milje 44, 4212 Visoko, bo s terjatvijo v višini 170.711 SIT vplačal 65 navadnih imenskih delnic v skupni
nominalni vrednosti 130.000 SIT;
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17. Pikec Matevž, s.p., Precizna mehanika, Ul. Milene Korbar 30, 4000 Kranj, bo
s terjatvijo v višini 34.142 SIT vplačal 13
navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 26.000 SIT;
18. Gradbeni inštitut ZRMK, d.d., Ljubljana, Dimičeva 12, 1109 Ljubljana, bo s
terjatvijo v višini 144.448 SIT vplačal 55
navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 110.000 SIT;
19. Rjavina, d.o.o. Kranj, Zoisova ul. 7,
4000 Kranj, bo s terjatvijo v višini 94.548
SIT vplačala 36 navadnih imenskih delnic v
skupni nominalni vrednosti 72.000 SIT;
20. Javno vodnogospodarsko podjetje
d.d. Kranj, M. Vadnova 5, 4000 Kranj, bo s
terjatvijo v višini 39.395 SIT vplačalo 15
navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 30.000 SIT;
21. Zavarovalnica Triglav, d.d., OE
Kranj, Bleiweisova 20, 4000 Kranj, bo s
terjatvijo v višini 1,783.271 SIT vplačala 679
navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 1,358.000 SIT;
22. Ovsenik Janez, s.p., Vodovodne instalacije, Jezerska c. 104 A, 4000 Kranj,
bo s terjatvijo v višini 745.875 SIT vplačal
284 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 568.000 SIT;
23. Bober, d.o.o., Tupaliče 20, 4205
Preddvor, bo s terjatvijo v višini 424.807
SIT vplačal 162 navadnih imenskih delnic v
skupni nominalni vrednosti 324.000 SIT;
24. Zora Domžale, z.o.o. Mengeš, Prešernova 33, 1234 Mengeš, bo s terjatvijo v
višini 107.679 SIT vplačala 41 navadnih
imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 82.000 SIT;
25. Splošno gradbeno podjetje, d.d.,
Blejska c. 8, 4290 Tržič, bo s terjatvijo v
višini 1,358.464 SIT vplačalo 517 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 1,034.000 SIT;
26. Bilban Ciril, s.p., Fotokopiranje, C.
St. Žagarja 29, 4000 Kranj, bo s terjatvijo v
višini 21.667 SIT vplačal 8 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti
16.000 SIT;
27. Hribar Blesk, d.o.o., Kranj, Planina
3, 4000 Kranj, bo s terjatvijo v višini 10.505
SIT vplačal 4 navadne imenske delnice v
skupni nominalni vrednosti 8.000 SIT;
28. Tinex, d.o.o. Kranj, C. St. Žagarja
53, 4000 Kranj, bo s terjatvijo v višini
10.505 SIT vplačal 4 navadne imenske delnice v skupni nominalni vrednosti 8.000 SIT;
29. Marmor Hotavlje, d.d., Hotavlje 40,
4224 Gorenja vas, bo s terjatvijo v višini
218.641 SIT vplačal 83 navadnih imenskih
delnic v skupni nominalni vrednosti
166.000 SIT;
30. Zorman Mihael, s.p., Dvorje 93,
4207 Cerklje, bo s terjatvijo v višini 630.973
SIT vplačal 240 navadnih imenskih delnic v
skupni nominalni vrednosti 480.000 SIT;
31. Vasco, d.o.o. Kranj, Hrastje 222,
4000 Kranj, bo s terjatvijo v višini 63.688
SIT vplačal 24 navadnih imenskih delnic v
skupni nominalni vrednosti 48.000 SIT;
32. Breza d.o.o., Podbrezje 109, 4202
Naklo, bo s terjatvijo v višini 6,588.124 SIT
vplačala 2509 navadnih imenskih delnic v
skupni nominalni vrednosti 5,018.000 SIT;
33. Juhant Jože, s.p., Moste 93, 1218
Komenda, bo s terjatvijo v višini 273.137
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SIT vplačal 104 navadne imenske delnice v
skupni nominalni vrednosti 208.000 SIT;
34. Gradis IPGI, d.d., Industrijska 2,
1000 Ljubljana, bo s terjatvijo v višini
22.980 SIT vplačal 9 navadnih imenskih
delnic v skupni nominalni vrednosti 18.000
SIT;
35. Prestor Srečo, Zidarstvo, Zg. Bela
70, 4205 Preddvor, bo s terjatvijo v višini
180.560 SIT vplačal 69 navadnih imenskih
delnic v skupni nominalni vrednosti 138.000
SIT;
36. Kmetijska zadruga Naklo, z.o.o., C.
na Okroglo 1 A, 4202 Naklo, bo s terjatvijo
v višini 1,100.428 SIT vplačala 419 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 838.000 SIT;
37. Pleša Aleš, s.p., Avtoprevoznik, Struževo 5, 4000 Kranj, bo s terjatvijo v višini
811.533 SIT vplačal 309 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti
618.000 SIT;
38. Novi Plamen Kropa, d.o.o., Kropa
1A, 4245 Kropa, bo s terjatvijo v višini
9.849 SIT vplačal 4 navadne imenske delnice v skupni nominalni vrednosti 8.000 SIT;
39. Bonex založba, d.o.o., Linhartova c.
9, 1000 Ljubljana, bo s terjatvijo v višini
45.304 SIT vplačal 17 navadnih imenskih
delnic v skupni nominalni vrednosti 34.000
SIT;
40. Mercator KŽK Kranj d.o.o., Begunjska c. 5, 4000 Kranj, bo s terjatvijo v višini
38.082 SIT vplačal 15 navadnih imenskih
delnic v skupni nominalni vrednosti 30.000
SIT;
41. Slovenica Zavarovalna hiša, d.d.,
Celovška c. 206, 1000 Ljubljana, bo s terjatvijo v višini 1,585.641 SIT vplačala 604
navadne imenske delnice v skupni nominalni vrednosti 1,208.000 SIT;
42. Pintar Jože, s.p., Senčila Bled, Partizanska c. 18, 4260 Bled, bo s terjatvijo v
višini 948.758 SIT vplačal 361 navadnih
imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 722.000 SIT;
43. Združenje delodajalcev Slovenije, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana, bo s terjatvijo v
višini 13.788 SIT vplačalo 5 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti
10.000 SIT;
44. GM Jagodic, d.o.o., Ob šoli 3, 1217
Vodice, bo s terjatvijo v višini 739.309 SIT
vplačal 282 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 564.000 SIT;
45. Taber Britof, d.o.o., Britof 152,
4000 Kranj, bo s terjatvijo v višini 24.293
SIT vplačal 9 navadnih imenskih delnic v
skupni nominalni vrednosti 18.000 SIT;
46. Elektromehanika Svetozar Matijaševič, s.p., Tenetiše 4 A, 4204 Golnik, bo s
terjatvijo v višini 236.369 SIT vplačal 90
navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 180.000 SIT;
47. Pintar Vojko, notar, Bleiweisova c. 20,
4000 Kranj, bo s terjatvijo v višini 160.206
SIT vplačal 61 navadnih imenskih delnic v
skupni nominalni vrednosti 122.000 SIT;
48. KAMM, d.o.o., Žabnica, Zg. Bitnje
108 A, 4209 Žabnica, bo s terjatvijo v višini
73.537 SIT vplačal 28 navadnih imenskih
delnic v skupni nominalni vrednosti 56.000
SIT;
49. Repovž Špela, s.p., Strojno ključavničarstvo, Strahinj 14, 4202 Naklo, bo s

terjatvijo v višini 2,059.035 SIT vplačala 784
navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 1,568.000 SIT;
50. Minerstvo gradbena mehanizacija
Kavčič Joža, Retljeva 15, 4000 Kranj, bo s
terjatvijo v višini 745.218 SIT vplačal 284
navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 568.000 SIT;
51. Kaštrun Ivan, s.p., dela z gr. meh.,
Nova vas 36, 4205 Preddvor, bo s terjatvijo
v višini 1,846.960 SIT vplačal 703 navadne
imenske delnice v skupni nominalni vrednosti 1,406.000 SIT;
52. Jereb Zvonko, s.p., Avtoprevoznik,
Dovje 100 B, 4281 Mojstrana, bo s terjatvijo v višini 1,649.329 SIT vplačal 628 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 1,256.000 SIT;
53. Topos Hotavlje, d.o.o., Hotavlje 74,
4224 Gorenja vas, bo s terjatvijo v višini
638.852 SIT vplačal 243 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti
486.000 SIT;
54. Švelc Tržič, d.o.o., Sp. Veterno 3,
4294 Križe, bo s terjatvijo v višini
1,977.619 SIT vplačal 753 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti
1,506.000 SIT;
55. K.B.A., d.o.o., Sežana, Partizanska
37 A, 6210 Sežana, bo s terjatvijo v višini
272.481 SIT vplačala 104 navadne imenske delnice v skupni nominalni vrednosti
208.000 SIT;
56. Metka Štular Bartol, s.p., Gubčeva
ul. 38, 8000 Novo Mesto, bo s terjatvijo v
višini 128.690 SIT vplačala 49 navadnih
imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 98.000 SIT;
57. IRI, d.d., Ljubljana, Slovenčeva 95,
1000 Ljubljana, bo s terjatvijo v višini
126.063 SIT vplačal 48 navadnih imenskih
delnic v skupni nominalni vrednosti 96.000
SIT;
58. Benedičič Žane, s.p., Alpska 43,
4248 Lesce, bo s terjatvijo v višini 97.830
SIT vplačal 37 navadnih imenskih delnic v
skupni nominalni vrednosti 74.000 SIT;
59. Mobitel, d.d. Ljubljana, Vilharjeva
23, 1000 Ljubljana, bo s terjatvijo v višini
36.112 SIT vplačal 14 navadnih imenskih
delnic v skupni nominalni vrednosti 28.000
SIT;
60. ADCO&DIXI,
Varovanje
okolja
d.o.o., Miklavška c. 59, 2311 Hoče, bo s
terjatvijo v višini 401.827 SIT vplačal 153
navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 306.000 SIT;
61. Hafner Nataša, s.p., Gradbena mehanizacija, Sr. Bitnje 99, 4209 Žabnica, bo
s terjatvijo v višini 2,290.151 SIT vplačala
872 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 1,744.000 SIT;
62. Šolar Rajko in Irena, d.n.o., Kamna
Gorica 57, 4264 Kamna Gorica, bo s terjatvijo v višini 220.611 SIT vplačal 84 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 168.000 SIT;
63. EKO-RPM, d.o.o., Lesce, Begunjska c. 21, 4248 Lesce, bo s terjatvijo v
višini 330.260 SIT vplačal 126 navadnih
imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 252.000 SIT;
64. Jerič Jože, s.p., Obdelava kamna,
Velesovo 41, 4207 Cerklje, bo s terjatvijo v
višini 269.854 SIT vplačal 103 navadne
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imenske delnice v skupni nominalni vrednosti 206.000 SIT;
65. Agro Mobil, d.o.o., Voglje, Letališka
37, 4208 Šenčur, bo s terjatvijo v višini
1,736.654 SIT vplačal 661 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti
1,322.000 SIT;
66. Gradbenik A. Brborovič, s.p., Špikova ul. 14, 4000 Kranj, bo s terjatvijo v
višini 476.021 SIT vplačal 181 navadnih
imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 362.000 SIT;
67. RAF, Razdrih in ostali, d.n.o., Kapucinski trg 7, 4220 Škofja Loka, bo s terjatvijo v višini 65.001 SIT vplačal 25 navadnih
imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 50.000 SIT;
68. Izposojevanje gradbenih opažev in
ročnega orodja, Čebulj Irena, s.p., Zg. Brnik 37, 4207 Cerklje, bo s terjatvijo v višini
87.982 SIT vplačala 34 navadnih imenskih
delnic v skupni nominalni vrednosti 68.000
SIT;
69. SZT, d.o.o., Ljubljana, Cesta v Kleče 12, 1117 Ljubljana, bo s terjatvijo v višini
36.768 SIT vplačal 14 navadnih imenskih
delnic v skupni nominalni vrednosti 28.000
SIT;
70. IRMA, Inštitut za raziskavo materialov, d.o.o., Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana,
bo s terjatvijo v višini 22.980 SIT vplačal 9
navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 18.000 SIT;
71. Hypo-Leasing Ljubljana, Dunajska c.
103, 1000 Ljubljana, bo s terjatvijo v višini
313.845 SIT vplačal 120 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti
240.000 SIT;
72. Avtotehna GVTO, d.o.o., Celovška
c. 228, 1000 Ljubljana, bo s terjatvijo v
višini 206.166 SIT vplačala 79 navadnih
imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 158.000 SIT;
73. Resman Slavko, s.p., Orodjarstvo,
Vrbnje 22, 4240 Radovljica, bo s terjatvijo v
višini 61.719 SIT vplačal 24 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti
48.000 SIT;
74. SGP Gorenjc, d.o.o., Radovljica,
Ljubljanska c. 11, 4240 Radovljica, bo s
terjatvijo v višini 728.147 SIT vplačal 277
navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 554.000 SIT;
75. Alpro, Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Motnica 8, 1236 Trzin, bo s terjatvijo v višini
1.032.800 SIT vplačal 393 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti
786.000 SIT;
76. Zupan Marjan, s.p., gr. meh., Zasip,
Ledina 1, 4260 Bled, bo s terjatvijo v višini
12.475 SIT vplačal 5 navadnih imenskih
delnic v skupni nominalni vrednosti 10.000
SIT;
77. Trimo, d.d., Trebnje, Prijateljeva 12,
8210 Trebnje, bo s terjatvijo v višini
124.094 SIT vplačal 47 navadnih imenskih
delnic v skupni nominalni vrednosti 94.000
SIT;
78. Del Fabbro Srečko, s.p., Lokavec
77, 5270 Ajdovščina, bo s terjatvijo v višini
77.476 SIT vplačal 30 navadnih imenskih
delnic v skupni nominalni vrednosti 60.000
SIT;
79. Elektroinstalacije Kodrič Marjan,
s.p., Zg. Besnica 36, 4201 Zg. Besnica,
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bo s terjatvijo v višini 21.011 SIT vplačal 8
navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 16.000 SIT;
80. Podobnik Mare, s.p., Steklarstvo,
Toma Zupana 25, 4202 Naklo, bo s terjatvijo v višini 119.498 SIT vplačal 46 navadnih
imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 92.000 SIT;
81. Jelovčan Rado, s.p., Izvajanje del
visoke gradnje, C. na Rupo 3, 4000 Kranj,
bo s terjatvijo v višini 159.549 SIT vplačal
61 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 122.000 SIT;
82. Setnikar Rajko, s.p., Avtovleka in
prevoz stvari, Gaberje 1, 1356 Dobrova,
bo s terjatvijo v višini 17.071 SIT vplačal 7
navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 14.000 SIT;
83. Dvig, d.o.o., Vrhnika, Sinja Gorica
16 A, 1360 Vrhnika, bo s terjatvijo v višini
108.336 SIT vplačal 41 navadnih imenskih
delnic v skupni nominalni vrednosti 82.000
SIT;
84. Final Dom, d.o.o. Žabnica, Šutna
93, 4209 Žabnica, bo s terjatvijo v višini
66.315 SIT vplačal 25 navadnih imenskih
delnic v skupni nominalni vrednosti 50.000
SIT;
85. Tus, d.o.o., Zg. Jezersko 139, 4206
Jezersko, bo s terjatvijo v višini 80.759 SIT
vplačal 31 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 62.000 SIT;
86. Dom starejših občanov, Potoče 2,
4205 Preddvor, bo s terjatvijo v višini
11.162 SIT vplačal 4 navadne imenske delnice v skupni nominalni vrednosti 8.000 SIT;
87. Urbanc Zdravko, s.p., Elektroinstalacije, Zalog 12, 4204 Golnik, bo s terjatvijo v višini 2,273.080 SIT vplačal 866 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 1,732.000 SIT;
88. Marko Zaplotnik, s.p., Elektrolift storitve, servis, Pod gradom 5 A, 4290 Tržič,
bo s terjatvijo v višini 32.172 SIT vplačal 12
navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 24.000 SIT;
89. Paliska Jordan, s.p., Ihanska c. 3,
1230 Domžale, bo s terjatvijo v višini 15.101
SIT vplačal 6 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 12.000 SIT;
90. Tlak, d.o.o., Srednje Gameljne 26,
1211 Ljubljana-Šmartno, bo s terjatvijo v
višini 1,113.560 SIT vplačal 424 navadnih
imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 848.000 SIT;
91. Los, d.o.o., Gorenja Dobrava 14,
4224 Gorenja vas, bo s terjatvijo v višini
90.608 SIT vplačal 35 navadnih imenskih
delnic v skupni nominalni vrednosti 70.000
SIT;
92. Fiera, d.o.o., Ljubljana, Hotimirova
19, 1000 Ljubljana, bo s terjatvijo v višini
47.930 SIT vplačala 18 navadnih imenskih
delnic v skupni nominalni vrednosti 36.000
SIT;
93. Gradbinec GIP, d.o.o., Cesta na Rupo 45, 4000 Kranj, bo s terjatvijo v višini
1,020.325 SIT vplačal 389 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti
778.000 SIT;
94. Pleša Janez, s.p., Avtoprevozništvo,
Struževo 5, 4000 Kranj, bo s terjatvijo v
višini 500.314 SIT vplačal 191 navadnih
imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 382.000 SIT;

95. Slikopleskarstvo, soboslikarstvo Tomaž Debeljak, s.p., Golnik 90, 4204 Golnik, bo s terjatvijo v višini 1,121.439 SIT
vplačal 427 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 854.000 SIT;
96. Prodnik Javno komunalno podjetje,
d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale, bo s
terjatvijo v višini 10.505 SIT vplačal 4 navadne imenske delnice v skupni nominalni vrednosti 8.000 SIT;
97. Misja Vladimir, s.p., Avtoprevozništvo, Zadružna ul. 20, 1218 Komenda, bo s
terjatvijo v višini 97.830 SIT vplačal 37 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni
vrednosti 74.000 SIT;
98. Edvard Podpečan, s.p. Brezje 17,
4243 Brezje, bo s terjatvijo v višini 1,188.410
SIT vplačal 453 navadnih imenskih delnic v
skupni nominalni vrednosti 906.000 SIT;
99. DR Cilj, Družba za revizijo, d.o.o.,
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, bo s terjatvijo v višini 242.278 SIT vplačala 92 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 184.000 SIT;
100. PGD Železniki, Racovnik 54, 4228
Železniki, bo s terjatvijo v višini 105.709
SIT vplačal 40 navadnih imenskih delnic v
skupni nominalni vrednosti 80.000 SIT;
101. Mesal, d.o.o., Sneberska 140 A,
1002 Ljubljana, bo s terjatvijo v višini
1,183.814 SIT vplačal 451 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti
902.000 SIT;
102. Jerič Jože, Velesovo 41, 4207
Cerklje, bo s terjatvijo v višini 8,303.767
SIT vplačal 3.162 navadnih imenskih delnic
v skupni nominalni vrednosti 6,324.000
SIT;
103. Gasilska zveza Škofja Loka, Kidričeva c. 51 A, 4220 Škofja Loka, bo s terjatvijo v višini 153.640 SIT vplačala 59 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 118.000 SIT;
104. Ipis, d.o.o., Bobovek 7 A, 4000
Kranj, bo s terjatvijo v višini 28.890 SIT
vplačal 11 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 22.000 SIT;
105. Grgič Stane, s.p., Avtoprevozništvo in vulkanizerstvo, Zajčeva 5, 1218 Komenda, bo s terjatvijo v višini 26.920 SIT
vplačal 10 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 20.000 SIT;
106. DPS Cilj, d.o.o., Dunajska 106,
1000 Ljubljana, bo s terjatvijo v višini
684.156 SIT vplačal 261 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti
522.000 SIT;
107. Gorenjske lekarne, Gosposvetska
ulica 12, 4000 Kranj, bo s terjatvijo v višini
164.802 SIT vplačal 63 navadnih imenskih
delnic v skupni nominalni vrednosti
126.000 SIT;
108. Hypo Leasing, d.o.o., Trg OF 12,
1001 Ljubljana, bo s terjatvijo v višini
2,603.340 SIT vplačal 992 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti
1,984.000 SIT;
109. Kraus Marija, Janka Puclja 1, 4000
Kranj, bo s terjatvijo v višini 122.780 SIT
vplačala 47 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 94.000 SIT;
110. Čobec Darinka, Strahinj 34, 4202
Naklo, bo s terjatvijo v višini 107.679 SIT
vplačala 41 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 82.000 SIT;
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111. Gregorc Janez, Tenetiše 33, 4204
Golnik, bo s terjatvijo v višini 107.679 SIT
vplačal 41 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 82.000 SIT;
112. Jolić Stipo, Zariška 23, 4000
Kranj, bo s terjatvijo v višini 111.619 SIT
vplačal 43 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 86.000 SIT;
113. Kalan Franc, Zlato polje 3, 4000
Kranj, bo s terjatvijo v višini 107.679 SIT
vplačal 41 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 82.000 SIT;
114. Makivić Đorđo, Lojzeta Hrovata 5,
4000 Kranj, bo s terjatvijo v višini 107.679
SIT vplačal 41 navadnih imenskih delnic v
skupni nominalni vrednosti 82.000 SIT;
115. Mihajlović Velja, Bobovek 13,
4000 Kranj, bo s terjatvijo v višini 107.679
SIT vplačal 41 navadnih imenskih delnic v
skupni nominalni vrednosti 82.000 SIT;
116. Trček Franc, Zapuže 31 B, 4240
Radovljica, bo s terjatvijo v višini 117.528
SIT vplačal 45 navadnih imenskih delnic v
skupni nominalni vrednosti 90.000 SIT;
117. Slapar Rok, Nedeljska vas 2, 4000
Kranj, bo s terjatvijo v višini 107.679 SIT
vplačal 41 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 82.000 SIT;
118. Vuković Dmitar, Trg Prešernove b.
10, 4000 Kranj, bo s terjatvijo v višini
107.679 SIT vplačal 41 navadnih imenskih
delnic v skupni nominalni vrednosti 82.000
SIT;
119. Starič Rupert, Ul. R. Papeža 34,
4000 Kranj, bo s terjatvijo v višini 107.679
SIT vplačal 41 navadnih imenskih delnic v
skupni nominalni vrednosti 82.000 SIT;
120. Đaković Simo, Slovenska c. 31,
4207 Cerklje, bo s terjatvijo v višini 107.679
SIT vplačal 41 navadnih imenskih delnic v
skupni nominalni vrednosti 82.000 SIT;
121. Čaušević Sead, C. dveh cesarjev
104-P, 1000 Ljubljana, bo s terjatvijo v višini 107.679 SIT vplačal 41 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti
82.000 SIT;
122. Zorman Ciril, Sr. Bela 59, 4205
Preddvor, bo s terjatvijo v višini 177.933
SIT vplačal 68 navadnih imenskih delnic v
skupni nominalni vrednosti 136.000 SIT;
123. Ereiz Jozo, Struževo 2 C, 4000
Kranj, bo s terjatvijo v višini 107.679 SIT
vplačal 41 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 82.000 SIT;
124. Delovec Pavel, Štefanja gora 18,
4207 Cerklje, bo s terjatvijo v višini 107.679
SIT vplačal 41 navadnih imenskih delnic v
skupni nominalni vrednosti 82.000 SIT;
125. Veselinović Veselin, Slovenska c.
31, 4207 Cerklje, bo s terjatvijo v višini
107.679 SIT vplačal 41 navadnih imenskih
delnic v skupni nominalni vrednosti 82.000
SIT;
126. Gashi Bajrush, Nagave 63, Orehovac, bo s terjatvijo v višini 107.679 SIT vplačal 41 navadnih imenskih delnic v skupni
nominalni vrednosti 82.000 SIT;
127. Zupin Franc, Ul. 4. oktobra 15,
4207 Cerklje, bo s terjatvijo v višini 107.679
SIT vplačal 41 navadnih imenskih delnic v
skupni nominalni vrednosti 82.000 SIT;
128. Galjot Ivan, Velesovo 15, 4207
Cerklje, bo s terjatvijo v višini 107.679 SIT
vplačal 41 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 82.000 SIT;
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129. Dremelj Marjeta, Jezerska c. 74,
4000 Kranj, bo s terjatvijo v višini 107.679
SIT vplačala 41 navadnih imenskih delnic v
skupni nominalni vrednosti 82.000 SIT;
130. Grašič Maksimiljan, Zadružna ul.
10, 4000 Kranj, bo s terjatvijo v višini
143.134 SIT vplačal 55 navadnih imenskih
delnic v skupni nominalni vrednosti 110.000
SIT;
131. Urbanc Francka, Štefetova ul. 20,
4000 Kranj, bo s terjatvijo v višini 107.679
SIT vplačala 41 navadnih imenskih delnic v
skupni nominalni vrednosti 82.000 SIT;
132. Okorn Zdenka, Srakovlje 20, 4000
Kranj, bo s terjatvijo v višini 107.679 SIT
vplačala 41 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 82.000 SIT;
133. Berce Uroš, Hafnarjeva pot 51,
4000 Kranj, bo s terjatvijo v višini 107.679
SIT vplačal 41 navadnih imenskih delnic v
skupni nominalni vrednosti 82.000 SIT;
134. Sušnik Rudolf, Loka 85, 4290 Tržič, bo s terjatvijo v višini 110.962 SIT vplačal 42 navadnih imenskih delnic v skupni
nominalni vrednosti 84.000 SIT;
135. Perne Andrej, Na jasi 12, 4290
Tržič, bo s terjatvijo v višini 107.679 SIT
vplačal 41 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 82.000 SIT;
136. Gajser Robert, Gogalova 10, 4000
Kranj, bo s terjatvijo v višini 107.679 SIT
vplačal 41 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 82.000 SIT;
137. Flajnik Viljem, Trg Prešernove b. 8,
4000 Kranj, bo s terjatvijo v višini 107.679
SIT vplačal 41 navadnih imenskih delnic v
skupni nominalni vrednosti 82.000 SIT;
138. Pavlič Ivan, Podnart 36, 4244 Podnart, bo s terjatvijo v višini 203.540 SIT
vplačal 78 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 156.000 SIT;
139. Gajić Ostoja, Golnik 7, 4204 Golnik, bo s terjatvijo v višini 107.679 SIT vplačal 41 navadnih imenskih delnic v skupni
nominalni vrednosti 82.000 SIT;
140. Stoilkov Lupčo, Ul. F. Benedečiča
2 B, 4270 Jesenice, bo s terjatvijo v višini
107.679 SIT vplačal 41 navadnih imenskih
delnic v skupni nominalni vrednosti 82.000
SIT;
141. Suljić Ibro, Trg svobode 10, 4290
Tržič, bo s terjatvijo v višini 107.679 SIT
vplačal 41 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 82.000 SIT;
142. Majstorović Radovan, Struževo 40
B, 4000 Kranj, bo s terjatvijo v višini
107.679 SIT vplačal 41 navadnih imenskih
delnic v skupni nominalni vrednosti 82.000
SIT;
143. Cuderman Luka, Zg. Bela 43 A,
4205 Preddvor, bo s terjatvijo v višini
113.588 SIT vplačal 43 navadnih imenskih
delnic v skupni nominalni vrednosti 86.000
SIT;
144. Prdan Drago, Srednja vas 46,
4208 Šenčur, bo s terjatvijo v višini
107.679 SIT vplačal 41 navadnih imenskih
delnic v skupni nominalni vrednosti 82.000
SIT;
145. Šuštum Dragomir, Oštra Loka, Sanski most, bo s terjatvijo v višini 107.679 SIT
vplačal 41 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 82.000 SIT;
146. Bradač Anton, Bertoncljeva ul. 26,
4000 Kranj, bo s terjatvijo v višini 95.204

SIT vplačal 36 navadnih imenskih delnic v
skupni nominalni vrednosti 72.000 SIT;
147. Koren Jože, Sr.Bitnje 95, 4209
Žabnica, bo s terjatvijo v višini 82.073 SIT
vplačal 31 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 62.000 SIT;
148. Urbančič Jože, Posavec 53, 4244
Podnart, bo s terjatvijo v višini 101.770 SIT
vplačal 39 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 78.000 SIT;
149. Krnc Gorazd, Stošičeva 6, 4000
Kranj, bo s terjatvijo v višini 29.546 SIT
vplačal 11 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 22.000 SIT;
150. Šimnovec Vinko, Trg Prešer. br. 6,
4000 Kranj, bo s terjatvijo v višini 19.697
SIT vplačal 8 navadnih imenskih delnic v
skupni nominalni vrednosti 16.000 SIT;
151. Grad Umag, G. Garibaldi 6, 52470
Umag, bo s terjatvijo v višini 549.197 SIT
vplačal 209 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 418.000 SIT;
152. Mihelič Stane, težka gradbena mehanizacija, s.p., Matena 58, 1202 Ig, bo s
terjatvijo v višini 264.602 SIT vplačal 101
navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 202.000 SIT;
153. Pruhar, d.o.o., Josipdol 46, 2364
Ribnica na Pohorju, bo s terjatvijo v višini
414.959 SIT vplačal 158 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti
316.000 SIT;
154. Rabe in Hasanaj, d.n.o., Zlato polje
2, 4000 Kranj, bo s terjatvijo v višini
3,110.876 SIT vplačal 1.185 navadnih
imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 2,370.000 SIT;
155. SBF, d.o.o., Dunajska 56, 1000
Ljubljana, bo s terjatvijo v višini 11.162 SIT
vplačal 4 navadne imenske delnice v skupni
nominalni vrednosti 8.000 SIT;
156. Lukan Božo, Zlato polje 2b, 4000
Kranj, bo s terjatvijo v višini 107.679 SIT
vplačal 41 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti 82.000 SIT;
157. Boltez, d.o.o., Staneta Žagarja 58c,
4000 Kranj, bo s terjatvijo v višini 23.637
SIT vplačal 9 navadnih imenskih delnic v
skupni nominalni vrednosti 18.000 SIT;
158. Protrans, d.o.o., Zaloška 145,
1000 Ljubljana, bo s terjatvijo v višini
91.265 SIT vplačal 35 navadnih imenskih
delnic v skupni nominalni vrednosti 70.000
SIT;
159. Tehnix, d.o.o., Mleščevo 28, 1295
Ivančna Gorica, bo s terjatvijo v višini
310.562 SIT vplačal 118 navadnih imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti
236.000 SIT.
Terjatve upnikov v skupnem znesku
77,428.146 SIT, s prenosom zaradi vplačila novih delnic prenehajo.
Ugotovi se, da spremenjeni osnovni kapital na podlagi zmanjšanja in hkratnega povečanja kapitala po tem sklepu, znaša
78,218.000 SIT in je razdeljen na 39.109
navadnih imenskih delnic.
Pri povečanju osnovnega kapitala družbe na podlagi tega sklepa, se izključi prednostna pravica dosedanjih delničarjev do
vpisa novih delnic.
Ta sklep je sprejet pod odložnim pogojem, da bo predlagana prisilna poravnava
izglasovana in stopi v veljavo z dnem pravnomočnosti sklepa o prisilni poravnavi.
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Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
uskladi besedilo statuta z določili tega sklepa skupščine ter izdela prečiščeno besedilo statuta.
4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Predlog sklepa: črta se akt o lastninskem preoblikovanju, 4. člen statuta in besedilo 6. člena statuta, razen zadnjega odstavka ter predzadnji odstavek 17. člena.
Vsi členi statuta se ustrezno preštevilčijo.
Vse spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati z dnem sprejema na skupščini.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2001 imenuje
revizijsko družbo DR Cilj, d.o.o., iz Ljubljane.
Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu ter vsebina sprememb in dopolnitev statuta družbe, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, 28
dni pred zasedanjem skupščine, vsak delovnik od 10. do 13. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev deset dni pred sejo skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela na sedež družbe najmanj 3 dni pred skupščino.
Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno
izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v
listo udeležencev.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z istim dnevnim redom ob 11. uri. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradnje, gradbeno podjetje Kranj, d.d.,
Kranj
uprava
nadzorni svet
Št. 20
Ob-47681
Na podlagi statuta delniške družbe Scala Zarja, Modna konfekcija, d.d., Petrovče, direktor družbe sklicuje
6. redno sejo skupščine družbe,
ki bo v sredo, 30. 5. 2001 ob 14. uri,
na sedežu družbe Petrovče 115.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine ter potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča.
Imenuje se predsednik skupščine, dva
preštevalca glasov, zapisnikar in notar.
Skupščina potrdi predlagani dnevni red.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2000 z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revizijske hiše.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju družbe za leto
2000 z mnenjem nadzornega sveta in revizijske hiše.
3. Predlog pokrivanja prenesene izgube.
Predlog sklepa: potrdi se predlog pokrivanja prenesene izgube.
4. Določitev revizorja družbe za leto
2001.
Predlog sklepa: imenuje se predlagani
revizor družbe.
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5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
Scala Zarja, Modna konfekcija, d.d., Petrovče, v Petrovčah, vsak delovnik med 9. in
12. uro, od dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved njihove udeležbe je
družba prejela vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci izkažejo svojo identiteto z osebnim dokumentom ali pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa z izpiskom
iz sodnega registra in osebnim dokumentom.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Scala Zarja, d.d., Petrovče
direktor
Dušan Kovač, inž. konf.
Ob-47683
Na podlagi točke 7.6 statuta družbe Vital Mestinje, d.d., Mestinje, Podplat,
uprava družbe sklicuje
V. skupščino,
ki bo dne 28. 5. 2001 ob 11. uri, v poslovnih prostorih družbe v Mestinju, 3241
Podplat, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave družbe: ugotovi
se sklepčnost skupščine, izvoli predsedujočega skupščine in verifikacijsko komisijo v
sestavi predsednika in dveh preštevalcev
glasov.
Seji bo prisostvoval povabljeni notar.
2. Sprejem poslovnega poročila za leto
2000.
Predlog sklepa uprave družbe: sprejme
se letno poročilo družbe za leto 2000 po
predlogu uprave in mnenju nadzornega sveta družbe ter poročilom pooblaščenega revizorja.
3. Predlog sklepa o poslovnem izidu za
leto 2000.
Predlog sklepa uprave družbe: negativni
poslovni izid, izkazan v bilanci uspeha za
leto 2000, ki znaša 40,219.354,21 SIT, se
pokrije v breme revalorizacijskega popravka rezerv.
4. Ugotovitev o poteku mandata nadzornega sveta in izvolitev članov nadzornega
sveta, predstavnikov delničarjev in seznanitev s člani nadzornega sveta, ki jih je izvolil
organ soupravljanja s predlogom sklepa.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina ugotovi, da 15. decembra 2001 poteče mandat nadzornemu svetu. Skupščina
izvoli naslednje člane nadzornega sveta,
predstavnike delničarjev:
– Toneta Turnška,
– Jožeta Sadarja,
– Janka Remica,
– Zlatka Hohnjeca.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev izvolil naslednje predstavnike delavcev
v nadzorni svet:
– Miro Močnik,

– Petra Vraničarja.
5. Sprejem sklepa o ustanovitvi sklada
lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave družbe: ustanovi
se sklad lastnih delnic iz sredstev rezerv
družbe v višini 10% osnovnega kapitala družbe (14.541 delnic). Vrednost delnic v skladu lastnih delnic se določi po knjigovodski
vrednosti delnice.
6. Sprejem sklepa o imenovanju revizorske družbe za leto 2001.
Predlog sklepa nadzornega sveta družbe: skupščina imenuje za revizorja za poslovno leto 2001 revizijsko družbo Price
Waterhouse Coopers, d.d., Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem je na voljo za vpogled v tajništvu
družbe vsak delovnik od 9. do 11. ure, od
dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja družbe. Na skupščini se
odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Vsaka delnica
daje delničarju en glas. Nasprotni predlogi
delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki obrazloženi
in oddani v sedmih dneh po objavi tega
sklepa v tajništvu družbe Vital Mestinje, d.d.,
Mestinje, 3241 Podplat.
Če ob prvem sklicu sklepčnost ne bo
zagotovljena, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri, v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju bo skupščina
veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Prostor zasedanja skupščine bo odprt
45 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Pravico udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki prijavijo udeležbo na skupščini
tri dni pred sejo. Za izplačilo dividende velja
seznam vpisanih v delniško knjigo družbe tri
dni pred sejo skupščine. Skupščine družbe
se lahko udeležijo delničarji osebno, njihovi
pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora
biti pisno in mora za fizične osebe vsebovati
ime in priimek pooblaščenca in pooblastitelja, za pravne osebe pa, poleg podatkov o
pooblaščencu in številu glasov, firmo, sedež
ter podpis in žig pooblastitelja.
Udeleženci skupščine se morajo osebno ali preko pooblaščencev ali zastopnikov prijaviti za udeležbo na skupščini najkasneje tri dni pred sejo pisno ali osebno v
tajništvu družbe in s podpisom in osebno
identifikacijo prijaviti svojo prisotnost do 15
minut pred zasedanjem skupščine na dan
sklica skupščine.
Udeleženci bodo prejeli potrebno gradivo za glasovanje ob potrditvi prisotnosti.
Vital Mestinje, d.d.
uprava družbe
direktor
Zvonko Murgelj
Ob-47693
Uprava Volksbank – Ljudske banke, d.d.,
na podlagi 16. in 17. člena statuta banke
sklicuje
16. redno skupščino
Volksbank – Ljudske banke, d.d.,
ki bo v četrtek, 31. maja 2001 ob
16. uri, v poslovni stavbi na naslovu Dunajska 128a, Ljubljana.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa v skladu s poslovnikom skupščine.
2. Revidirano letno poročilo uprave Volksbank – Ljudske banke, d.d., z mnenjem
nadzornega sveta banke.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme letno poročilo uprave banke za leto
2000 z obrazloženim mnenjem nadzornega
sveta.
3. Obrazloženo mnenje nadzornega sveta k letnemu poročilu notranje revzije za leto
2000.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme obrazloženo mnenje nadzornega sveta
k letnemu poročilu notranje revizije za leto
2000.
4. Poslovna politika za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme poslovno politiko banke za leto 2001.
5. Razdelitev dobička na predlog uprave
in na podlagi mnenja nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ustvarjeni dobiček v poslovnem letu 2000 v višini 759.138,83 SIT
se razporedi v rezerve banke.
6. Uskladitev osnovnega kapitala in uskladitev delnic ter zamenjava delnic.
Predlog sklepa: na podlagi določb 171.
člena Zakona o gospodarskih družbah se
uskladi.
6.1. Del osnovnega kapitala Volksbank
– Ljudske banke, d.d., ki je bil vplačan v
prvih treh emisijah v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije, tako
da preračunan iz DEM v SIT znaša
1.892,700.000 SIT preostali znesek v višini 13,470.942,70 SIT pa zaradi zaokrožitve nominalnega zneska delnic ostane v
vplačanem presežku kapitala banke.
6.2. Zaradi dokončnega preračuna kapitala v SIT in uskladitve osnovnega kapitala ter
sprememb in dopolnitev statuta se spremeni
število in nominalni znesek delnic, tako da
ima družba 2,620.860 imenskih navadnih
delnic z nominalnim zneskom 1.000 SIT.
Vse obstoječe delnice družbe se osmi
dan po vpisu sprememb in dopolnitev statuta v sodni register in vpisa uskladitve kapitala zamenjajo z novimi delnicami, ki se izdajo
v nematerializirani obliki, in sicer:
– ena imenska navadna delnica prve
emisije z nominalnim zneskom 500 DEM se
zamenja za 30 imenskih navadnih delnic z
nominalnim zneskom 1.000 SIT,
– ena imenska navadna delnica druge
emisije z nominalnim zneskom 500 DEM se
zamenja za 30 imenskih navadnih delnic z
nominalnim zneskom 1.000 SIT,
– ena imenska navadna delnica tretje
emisije z nominalnim zneskom 500 DEM se
zamenja za 30 imenskih navadnih delnic z
nominalnim zneskom 1.000 SIT,
– ena imenska navadna delnica četrte
emisije z nominlnim zneskom 40.000 SIT
se zamenja za 40 imenskih navadnih delnic
z nominalnim zneskom 1.000 SIT.
Za zamenjavo delnic z obstoječimi delnicami je zadolžena uprava.
7. Sprememba statuta Volksbank-Ljudske banke, d.d.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme predlog sprememb in dopolnitev statuta
banke, ki postane sestavni del tega sklepa.
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8. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razrešijo se člani nadzornega sveta Simon Zdolšek, Vincenzo
Consoli in Manfred Egbert Biehal. Za nova
člana nadzornega sveta se imenujeta Ralf
Weingartner in Girardi Dino.
9. Imenovanje finančnega revizorja za
leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina banke imenuje finančnega revizorja za leto 2001, revizijsko hišo Ernst&Young, d.o.o., Dunajska
111, Ljubljana.
Delničarji bodo na 16. redni skupščini
Volksbank – Ljudske banke, d.d., odločali
o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Skupščine Volksbank – Ljudske banke,
d.d., se lahko udeležijo vsi delničarji banke.
Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, predložijo
pred začetkom skupščine veljavno pooblastilo.
Gradivo za skupščino banke s predlogi
sklepov in z besedilom predlaganih sprememb statuta je delničarjem na vpogled v
prostorih Volksbank – Ljudske banke, d.d.,
na naslovu Dunajska 128a, Ljubljana, vsak
delovnik od 9. do 12. ure.
Volksbank – Ljudska banka, d.d.
uprava
Ob-47717
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 33. člena statuta delniške družbe sklicujem
skupščino
Pivovarne Laško, d.d., Trubarjeva 28,
Laško,
ki bo v sredo, dne 30. maja 2001 ob
12. uri v dvorani Kulturnega centra Laško,
Trg svobode 6 v Laškem.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov.
2. Sprejem poslovnega poročila za leto
2000.
3. Sklepanje o delitvi čistega dobička.
4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
5. Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepov:
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata k točkam od 1 do 4, nadzorni svet pa k
točkama 5 in 6 dnevnega reda skupščine
naslednje sklepe:
Sklep k 1. točki:
Predsednik skupščine Boško Šrot ugotovi sklepčnost skupščine.
Izvolijo se verifikacijska komisija v sestavi Gorazd Šetina, Sonja Trošt in Marko Jugovič, komisija za izvedbo glasovanja v sestavi Zdravko Jermol, Jadranka Sabolčki in
Alenka Potokar in zapisnikar Pavel Teršek.
Skupščini bo prisostvoval notar Marko
Fink.
Sklep k 2. točki:
Sprejme se poslovno poročilo za leto
2000, skupaj z revizorskim poročilom revizijske družbe PriceWaterhouseCoopers d.d.
Sklep k 3. točki:
Čisti dobiček leta 2000 znaša
1.492,895.913,92 SIT.

Del revaloriziranega nerazporejenega čistega dobička iz leta 1998 v višini
312,532.501 SIT in del čistega dobička iz
leta 2000 v višini 602,263.339 SIT se razporedi za izplačilo dividende 140 SIT na
delnico, kar predstavlja 914,795.840 SIT,
preostanek čistega dobička iz leta 2000 v
višini 890,632.574,92 SIT pa ostane nerazporejen. Prav tako ostane nerazporejen
revaloriziran čisti dobiček iz leta 1999 v
višini 1.476,266.507,26 SIT zaradi davčnih
vidikov.
Dividenda se izplača delničarjem, ki bodo na dan 1. 6. 2001 vpisani v delniško
knjigo pri KDD – Centralno klirinški depotni
družbi d.d., Ljubljana. Dividenda se izplača
najkasneje v 60 dneh po sprejemu sklepa.
Sklep k 4. točki:
Družba oblikuje sklad lastnih delnic do
višine 10% od vrednosti osnovnega kapitala
družbe za namen iz 2. alinee I. odst. 240.
člena Zakona o gospodarskih družbah, to
je kot ponudbo delnic v odkup delavcem
družbe.
Sklad se oblikuje iz presežka rezerv nad
obveznimi rezervami. Kriterije in postopke
odkupovanja lastnih delnic sprejema uprava
družbe.
Sklep k 5. točki:
Ugotovi se, da je član nadzornega sveta
Bertold Hartman dne 24. 4. 2001 podal
odstopno izjavo.
Namesto dosedanjega člana nadzornega sveta Bertolda Hartmana se izvoli Dušan
Drofenik kot nov član nadzornega sveta.
Mandat novoizvoljenemu članu nadzornega sveta poteče 27. 10. 2003, ko poteče mandat tudi ostalim članom nadzornega
sveta – predstavnikom delničarjev.
Sklep k 6. točki:
Skupščina imenuje firmo PriceWaterhouseCoopers d.d., Ljubljana, za revizorja
družbe.
Gradivo za sejo skupščine delniške družbe je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe Trubarjeva 28, Laško, vse delovne
dni od 9. do 12. ure.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po
objavi tega sklica na sedežu družbe.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki bodo dne
25. 5. 2001 vpisani v delniško knjigo pri
Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana (KDD) in ki osebno, po zastopniku ali
pooblaščencu pisno prijavijo svojo udežbo
upravi družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Pisna prijava je pravočasna, če na sedež družbe prispe do vključno
28. 5. 2001.
Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Člani uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Navodilo za glasovanje
Glasovanje pri vseh točkah dnevnega reda je javno. Sklepi se sprejemajo z navadno
večino oddanih glasov.
Način glasovanja
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice,
ki jo prejme delničar ob vstopu na skupščino.
Pooblastilo mora biti pisno. Za fizične
osebe mora vsebovati ime in priimek ter
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naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj
in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa ime in priimek pooblaščenca,
firmo ter podpis in žig pooblastitelja.
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 13. uri v
istem prostoru. Na ponovnem sklicu bo
skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Opozorilo
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta uro pred uradnim začetkom.
V tem času se bodo delile glasovnice.
Pivovarna Laško, d.d., Laško
uprava – direktor
Anton Turnšek

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 202/2000
S-47413
To sodišče je s sklepom opr. št. St
202/2000 z dne 30. 3. 2001 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom Kovinarska Vrhnika, d.o.o., Sinja Gorica
106, Vrhnika in njegovimi upniki:
1. ugotovi se, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom, ki so poimensko navedeni v prilogi – tabeli 2, ki je sestavni del sklepa, plačati njihove ugotovljene terjatve v višini in roku, kot sledi:
– upnikom razreda B v višini 100% z
obrestmi v višini TOM +5%, do dneva poplačila, in sicer v roku 5 let od pravnomočnosti potrditve prisilne poravnave,
– upnikom razreda C v višini 20% in v
roku enega leta od pravnomočne potrditve
prisilne poravnave.
2. V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v četrti koloni (ugotovljene terjatve) priloge –
tabele 2, 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 šeste kolone priloge – tabele 2
(znesek za poplačilo).
3. Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 29. 9. 2000 kot dneva začetka postopka prisilne poravnave in je dolžnik dolžan v
enaki višini in roku, kot upnikom razreda C,
razvidnem iz 1. točke, plačati tudi vse terjatve tistih upnikov, ki svojih terjatev v postopku prisilne poravnave niso prijavili, kolikor
se bodo naknadno ugotovile.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
28. 3. 2001. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 12. 4.
2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2001
St 93/99
S-47414
To sodišče je s sklepom St 93/99 dne
13. 4. 2001 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Schneckenreither, d.o.o.,
Ljubljana, Gradaška 12b – v stečaju.
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Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 2001
St 106/2000
S-47415
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad MPP Karoserije, d.o.o., Ptujska c.
184, Maribor, dne 21. 5. 2001 ob 9. uri,
soba 253 tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tukajšnjem sodišču, Sodna ul. 15, soba 217, v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 4. 2001
St 16/2001
S-47416
S sklepom tukajšnjega sodišča, opr. št.
St 16/2001, je sodišče dne 12. 4. 2001
začelo stečajni postopek nad družbo Ara,
Uvozno izvozno podjetje za proizvodnjo
in trgovino, d.o.o., Jelšane, Jelšane 14/a
in ker ni premoženja, ki bi prišlo v stečajno
maso, stečajni postopek tudi takoj zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris družbe iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 13. 4. 2001
St 9/2001
S-47417
S sklepom tukajšnjega sodišča, opr. št.
St 9/2001, je sodišče dne 12. 4. 2001
začelo stečajni postopek nad družbo J & M,
Gostinstvo, turizem, trgovina, d.o.o., Hruševje 69, Hruševje in ker ni premoženja,
ki bi prišlo v stečajno maso, stečajni postopek tudi takoj zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris družbe iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 13. 4. 2001
St 24/95
S-47418
To sodišče razpisuje II. narok za preizkus upniških terjatev v stečajni zadevi Metalna TPI, d.o.o., Maribor – v stečaju,
dne 14. 5. 2001 ob 9. uri, v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 4. 2001
St 213/2000
S-47419
To sodišče je s sklepom opr. št. St
213/2000 z dne 29. 3. 2001 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom Alpimex, notranja in zunanja trgovina,
d.o.o., Ograde 20, Logatec in njegovimi
upniki, sprejeto na naroku za prisilno poravnavo dne 21. 3. 2001.
Ugotovi se, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom plačati njihove
terjatve, kakor sledi:
– upnikom razreda A terjatve iz naslova
obveznosti do delavcev zaradi premalo izplačanih oziroma neizplačanih plač ter regresa za letni dopust dobaviteljev in ostalih
upnikov v višini 50% njihove vrednosti, pri

čemer bo zmanjšana terjatev upoštevajoč
letno obrestno mero v višini temeljne obrestne mere (TOM +0%) poplačana v roku
dveh let od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave (priloga 1);
– upnikom razreda B terjatve iz naslova
obveznosti do Republike Slovenije iz naslova obveznosti davčnih dajatev glavnico (brez
zamudnih obresti, ki so se natekle od neplačanih davkov in prispevkov do dneva začetka postopka prisilne poravnave) v višini
100% njene vrednosti v roku petih let od
pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave, upoštevajoč letno obrestno mero v višini
temeljne obrestne mere (T +0%) (priloga 1);
– upnikom razreda C iz naslova ločitvenih upnikov oziroma terjatev, za katere se
položaj upnikov tudi po potrditvi prisilne poravnave ne spremeni in gre za 100% poplačilo teh terjatev (priloga 1).
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 28. 11. 2000, od dneva začetka postopka prisilne poravnave.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
21. 3. 2001. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 12. 4.
2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 2001
St 41/96-675
S-47491
To sodišče obvešča vse upnike, da bo
tretji narok za preizkus terjatev v stečajni
zadevi ZDENEX, Trgovsko podjetje, d.o.o.
– v stečaju, Šentilj, Šentilj 51, dne 5. 6.
2001 ob 10. uri v sobi št. 236.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 4. 2001
St 45/2001
S-47493
To sodišče je s sklepom St 45/2001,
dne 17. 4. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom TOMU podjetje za proizvodnjo pohištva, predelovalno dejavnost
in trgovino, d.o.o., Olševek 13b, Kamnik, matična številka: 5595797, šifra dejavnosti 28.750.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Maksimilijan Gale iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 10. 7. 2001 ob 10.30, soba 352 tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
17. 4. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2001
St 32/2001
S-47533
To sodišče je s sklepom St 32/2001
dne 23. 4. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Megrad Inženiring, Podje-
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tje za gradbeni inženiring, trgovino, prevoze in proizvodno servisno dejavnost,
d.o.o., Cesta v Kleče 12, Ljubljana, matična številka 5075246, šifra dejavnosti
74.204.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marina Pilej iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžniki se pozivajo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 10. 7. 2001 ob 10.15, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 4. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2001
St 16/93
S-47557
To sodišče obvešča vse upnike, da bo v
stečajni zadevi Opekarna Košaki, p.o. – v
stečaju, Maribor, Šentiljska 116, dne
25. 5. 2001 v sobi št. 253 ob 9. uri:
– peti narok za preizkus terjatev in
– narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev.
Upniki bodo lahko vpogledali v osnutek
za glavno razdelitev stečajne mase v pisarni
gospodarskega oddelka naslovnega sodišča (soba št. 217) vsak ponedeljek, sredo
in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 4. 2001
St 45/2000
S-47558
To sodišče je s sklepom št. St 45/2000
z dne 4. 4. 2001 potrdilo prisilno poravnavo med dolžnikom Kmečka zadruga Brežice, z.o.o., Pod obzidjem 39, Brežice in
njegovimi upniki sprejeto na naroku dne
4. 4. 2001.
Na podalgi potrjene prisilne poravnave
so terjatve upnikov razdeljene na razrede:
1. razred: terjatve dolžnikovih upnikov,
ki so nastale po začetku postopka prisilne
poravnave in so jih pripravljeni spremeniti v
lastniške deleže;
2. razred: terjatve ločitvenih upnikov na
katere prisilna poravnava nima učinka in terjatve ločitvenih upnikov, ki so pristali na podaljšanje roka plačila dolgoročnih kreditov;
3. razred: terjatve upnikov, ki so pripravljeni svoje terjatve spremeniti v lastniške deleže;
4. razred: terjatve dobaviteljev, delavcev,
kreditodajalcev in države, ki jih bo dolžnik
poplačal v višini 20% glavnice in zamudne
obresti na dan 16. 11. 2000 v enem letu
po sprejeti prisilni poravnavi z obrestmi v
višini temeljne obrestne mere.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 14. 4. 2001.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 4. 4. 2001

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

St 243/2000
S-47676
To sodišče je s sklepom St 243/2000
dne 19. 2. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Majolka, d.o.o., Maistrova
11, Kamnik, matična številka: 5328829,
šifra dejavnosti 52.488.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Andrej Kozelj, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 4. 7. 2001 ob 9. uri, soba 307/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
19. 2. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2001
St 14/2001
S-47678
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 14/2001 sklep z
dne 20. 4. 2001:
Začne se postopek prisilne poravnave
med dolžnikom: Trgohlad, Proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Ulica Leona
Dobrotniška 21, Šentjur (matična številka
5349575) 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 (20. 4.
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 50700-840-011-3390,
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 da prijavo terjatve).
Za upravitelja prisilne poravnave se imenuje Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela
(dovoljenje št. L7/2000).
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
1. SKB Banka, d.d., Ljubljana, PE Celje,
2. Besseling Ulo Systems,
3. Obratovalnica Golob, Šentjur, Ul. M.
Zidanška, Šentjur,

4. Mykom Zaventem Belgija,
5. predstavnik delavcev dolžnika Trgohlad, d.o.o., Šentjur, Golob Ljudmila.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko dne
20. 4. 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.
5-14-2001, v roku 8 dni po prejemu pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 4. 2001
St 18/2000
S-47679
To sodišče je s sklepom oprav. št. St
18/2000 z dne 20. 4. 2001 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Tandem podjetje za trgovino, posredovanje, uvoz
in izvoz, d.o.o., Levstikova pot 3, Ptuj.
Odslej firma glasi: Tandem podjetje za
trgovino, posredovanje, uvoz in izvoz,
d.o.o., Levstikova pot 3, Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen Ignac
Marinič dipl. ek. Svetozarevska 10, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku 2 mesecev od dneva objave
tega oklica dolžniki pa naj brez odlašanja
poravnavajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo 28. 6.
2001, ob 9. uri v sobi 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 4. 2001.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 20. 4. 2001
St 49/2000
S-47680
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v zadevi dolžnika Nika BPD poslovno svetovanje, d.d., Trg izgnancev
1a, Brežice, za dne 30. 5. 2001 ob 9. uri
v razpravni dvorani IV/II tega sodišča CKŽ
12.
Upniki si lahko vpogledajo načrt finančne reorganizacije v sobi št. 218/II v času
uradnih ur, in sicer v ponedeljek in petek od
9. do 12. ure, v sredo od 9. do 12. ure in
od 13. do 15. ure.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 19. 4. 2001

Izvršbe in zavarovanja
Z 2000/456
IZ-4195
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom
opr. št. Z 2000/456 z dne 20. 3. 2001 v
izvršilni zadevi upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, proti
dolžnikoma: 1. Cokan Nino, Goriška 6, Celje in 2. Božiček Sara, Opekarniška 12b,
Celje in proti zastaviteljicama: Božiček Sara, Opekarniška 12b, Celje ter Hudej Grašič Bojana, Pod lipami 38, Celje, zaradi
zavarovanja denarne terjatve z ustanovitvijo
zastavne pravice na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, na podlagi sporazuma strank, po 254. členu ZIZ opravilo rubež
in popis nepremičnine, ki ni vpisana v zem-
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ljiško knjigo, in sicer stanovanje v izmeri
95,14 m2, v I. nadstropju stanovanjske hiše
na naslovu Cankarjeva 4 v Celju, ki obsega
sobo 14,36 m2, sobo 22,65 m2, sobo
21,24 m2, kuhinjo 18,59 m2, shrambo
2,29 m2, kopalnico 3,28 m2, predsobo
3,04 m2, balkon 3,07 m2 in klet 4,13 m2,
skupaj s sorazmernim deležem na skupnih
prostorih, delih in napravah stavbe ter stavbnem in funkcionalnem zemljišču, katere
lastnica je Božiček Sara, Opekarniška 12b,
Celje, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 10. 10. 2000 do celote.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
Okrajno sodišče v Celju
dne 20. 3. 2001
Z 2001/00043
IZ-4199
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00043, ki ga je dne 16. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru z oznako N 14, v prvem nadstropju, v skupni izmeri 35,80 m2 in eno parkirno mesto v kleti,
vse locirano v trgovsko-poslovnem objektu
v sklopu zazidalnega načrta C 12 v Domžalah, stoječega na parc. št. 1939/1,
1939/9, 1939/13, 1939/15, 1940,
1944/29, 1939/14, 1939/26, 1939/27
in 1943/7, vse k.o. Domžale, ki je last zastavitelja, zastavna pravica v korist upnice
Banke Celje, d.d., Glavna podružnica Ljubljana, Trdinova 4, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 6,500.000 SIT
s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 16. 3. 2001
Z 2001/00045
IZ-4226
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00045, ki ga je dne 15. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na dvoinpolsobnem stanovanju št. 1, v pritličju večstanovanjske hiše na
naslovu Domžale, Matije Tomca 1, v velikosti 72,41 m2, stoječe na parceli 3945, k.o.
Domžale in souporabo skupnih prostorov.
Stanovanje predstavlja 1,56% solastniškega deleža, ki je last dolžnice in zastavne
dolžnice, zastavna pravica v korist upnice
Banke Domžale, d.d., bančne skupine Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62, Domžale, za zavarovanje denarne terjatve v višini
3,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 3. 2001
R 188/99
IZ-4237
Odreja se zavarovanje terjatve upnice
SKB banke, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana,
ki jo zastopa Tomaž Čad, odvetnik v Ljubljani, proti dolžniku Daisy, podjetje za storitve
in trgovino, d.o.o., Kamnik, Šutna 37, za
kredit v višini 13,500.000 SIT glavnice, pri
čemer so rok, višina obresti in zapadlost
terjatve razvidni iz pogodbe o kreditu, reg.
št. kredita 183-18683/99 z dne 26. 7.
1999, z vknjižbo zastavne pravice pod pogoji iz neposredno izvršljivega notarskega
zapisa opr. št. SV 1110/99 z dne 30. 7.
1999, in sicer na stanovanju v Kamniku,
Kidričeva 35/a, v skupni izmeri 119,32 m2.
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Z rubežem pridobi upnik zastavno in poplačilno pravico z dnem oprave rubeža.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 4. 4. 2001
Z 01/00009
IZ-4174
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarke Nade Kumar iz Ljubljane,
pod opr. št. SV 3003/2000 z dne 13. 12.
2000 in sklepa sodišča opr. št. Z
01/00009 z dne 2. 2. 2001, se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice Banke
Celje, d.d., Glavne podružnice Ljubljana,
Trdinova 4, Ljubljana, do dolžnice Marine
Štros-Bračko, C. v Lahovno 5, Celje, na
podlagi
pogodbe
o
kreditu
št.
5273100-0396-53/80 z dne 13. 12.
2000, v višini 7,960.696,50 SIT s pp,
opredeljenimi v sporazumu o zavarovanju
terjatve z dobo vračanja 10 let, opravi rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer apartma št. 27/a, z neto površino 48,54 m2, ki se nahaja v objektu št. 5, z
oznako Cedra (v pritličju), naselja stoječega
na parc. št. 1039/1 in 1039/3, z.k. vl. št.
554, k.o. Oltra, ki je last dolžnika, na podlagi prodajne pogodbe št. 27/A-2000 z dne
11. 10. 2000, sklenjene med Gradis Consult, d.o.o., Ljubljana, Gradis nizke gradnje,
d.d., Maribor, Gradis GP Celje, d.d., kot
prodajalci in dolžnico kot kupcem in aneksa
št. 1 z dne 17. 11. 2000, k prodajni pogodbi št. 27/A-2000.
Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski.
Na listini, primerni za vknjižbo lastninske
pravice, se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati.
Listina se izroči v hrambo upnici.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 3. 2001
Z 2001/00142
IZ-4180
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00142, ki ga je dne 22. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 48, v 7. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Vogelna ul. 10, Ljubljana, v skupni izmeri
74,99 m2, s pripadajočo pravico souporabe skupnih delov in naprav ter sorazmernim
delom funkcionalnega zemljišča, ki je last
zastaviteljev Bogdana in Tine Blaznik, vsakega do 1/2, stanujočih na Vogelni ulici 10
v Ljubljani, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 6. 6. 1995, sklenjene s prodajalcema Hazirjem Sinanijem in Kemajlom Sinanijem, oba Vogelna 10, Ljubljana ter na
poslovnem prostoru št. 49, v I. nadstropju,
v neto izmeri 35,60 m2, v gospodarsko-trgovskem centru GTC ureditvenega območja BP6/4 – Brod pri ljubljani, s pripadajočo pravico souporabe skupnih prostorov in
naprav, ki služijo objektu kot celoti, pa tudi
pravico souporabe zemljišča, na katerem
objekt stoji, kakor tudi souporabo zemljišča, ki temu objektu službi za normalno uporabo, ki je last zastaviteljev Blaznik Bogdana, Vogelna ul. 10, Ljubljana in Adnan Sarajlija, Kumrovška 21, Ljubljana, vsakega
do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 52-95-GTC 49 z dne 10. 5. 1995, za-

stavna pravica v korist upnice Banke Celje,
d.d., Glavna podružnica Ljubljana, Trdinova
4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,863.600 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2001
Z 2001/00132
IZ-4181
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00132, ki ga je dne 22. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na:
poslovnih prostorih, ki se nahajajo v II.
nadstropju objekta Tržaška c. 132, Ljubljana, ki leži na parc. št. 1570/4, 1571/12,
1570/1, 1572/1, 1570/2, 1573/12,
1569/1, 1568/1, 1566, 1567 in 1565/1,
vse k.o. Vič, in sicer pisarne 201, 202,
203, 204, 205, 206 in 207, v izmeri
109,70 m2, s pripadajočim delom hodnika
v izmeri 31,56 m 2, v skupni izmeri 141,26
m2 ter pripadajočimi parkirnimi mesti ob poslovnem objektu v sorazmerju s kupljeno
površino, ki jih je dolžnik pridobil v last kot
kupec na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 23. 6. 2000 in aneksa k tej pogodbi z
dne 3. 7. 2000, sklenjenih s prodajalcem
Alca, d.o.o., Tržaka c. 132, Ljubljana ter
poslovnih prostorih, ki se nahajajo v II.
nadstropju objekta na Tržaški c. 132, Ljubljana, ki leži na parc. št. 1571/2, 1572/1,
1573/1, 1573/2, 1573/3, 1573/4,
1574/4, 1575/4, 1577/3, 1563/1,
1564, 1565, 1566, 1567, 1568/1, 1569,
1570/2, 1570/1, 1571, 1572/2,
1573/9, 1573/8, 1573/7 in 1574/3, vse
k.o. Vič, in sicer pisarna št. 208 v izmeri
29,15 m2, s pripadajočim idealnim deležem
na skupnih in pomožnih prostorih etaže v
izmeri 11,77 m2, torej skupaj 40,92 m2 ter
pripadajočimi parkirnimi mesti ob poslovnem objektu v sorazmerju s kupljeno površino poslovnega prostora, ki je last dolžnika,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
7. 5. 1999, sklenjene s prodajalko Kavčič
Jožico, Pod Stražico 6, Ilirska Bistrica,
zastavna pravica v korist upnice Banke
Celje, d.d., Glavna podružnica Ljubljana, Trdinova 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 194.000 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2001
In 98/00096
IZ-4208
In 99/00225
In 2000/00618
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 3. 6. 1998, opr. št. In 98/00096, je
bil dne 25. 3. 1999 opravljen v korist upnice Metalke stanovanjske storitve, d.o.o.,
Ljubljana, rubež dvosobnega stanovanja s
kabinetom, v izmeri 74,79 m2, št. 8, Ziherlova 8, Ljubljana, I. nadstropje, last dolžnikov Markovič Bojana, Žitnik Lilijane in Markovič Jožice.
Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi
na izvršbo, predlagano dne 28. 9. 2000,
opr. št. In 2000/00618, ki se izvede s pristopom k izvršbi, dovoljeni pod opr. št. In
98/00096 in pristop In 99/00225, na
predlog istega upnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 3. 2001
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Z 2001/00039
IZ-4210
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/01234 z dne 15. 3. 2001,
je bilo trisobno stanovanje št. 9, v izmeri
87,32 m2, ki se nahaja v 2. nadstropju na
naslovu v Ljubljani, Dunajska 186, s pripadajočo solastninsko pravico na zemljišču na
katerem stoji stavba in funkcionalnem zemljišču ter skupnih delih, objektih in napravah
in stoji na parc. št. 389, 390-399, 401,
403/1, 406-408, 340 in 1089, vse k.o.
Stožice, ki je last dolžnice Prislan Šušteršič
Barbare, Milčinskega 75, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 304/00-A z
dne 30. 10. 2000, z dnem 14. 3. 2001
zarubljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
20,500.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2001
In 2000/00222
IZ-4240
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 26. 1. 2001, opr. št. In 2000/00222,
je bil dne 27. 3. 2001 opavljen v korist
upnika Gospodar, d.o.o., Krakovski nasip
4, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Miha Velkavrh iz Ljubljane, rubež nepremičnine – stanovanja št. 14, Trnovski pristan 6, Ljubljana, last dolžnice Rogelj Alenke, Trnovski
pristan 6, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2001
Z 2000/00101
IZ-3023
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00101 z dne 19. 1. 2001,
je bila nepremičnina – 1/2 dvoinpolsobnega stanovanja na naslovu Ljubljana, Polanškova ul. 1, v stanovanjski enoti B-3, v stanovanjski soseski BS 6/3 Črnuška gmajna,
pritličje, stanovanje št. 1, s pripadajočo
shrambo v podstrešju hiše, ki je last dolžnika Vozelj Boštjana, Polanškova ul. 1, Ljubljana, do 1/2, z dnem 2. 2. 2001 zarubljena v korist upnice Republike Slovenije, Ministrstva za finance, Davčne uprave RS,
Davčnega urada Ljubljana, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
15,400.156,80 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 2. 2001
Z 2001/00028
IZ-4205
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00028 z dne
29. 3. 2001 je bila ustanovljena na dvosobnem stanovanju št. E-317, v II. in III. nadstropju, v izmeri 70,74 m2 in atrij v izmeri
19,20 m2, v poslovno stanovanjskem objektu Dravske terase in je vpisan v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Mariboru, ki stoji
na parceli št. 1978, 1979, 1983/1,
1983/3, 1984 in 1982/4, k.o. Koroška
vrata, ki je last zastaviteljice Nele Junež do
celote, na podlagi prodajne pogodbe št.
666/00 z dne 11. 12. 2000, zastavna pravica v korist upnice Banke Celje, d.d., Celje, Vodnikova 2, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 12,000.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 3. 2001
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Z 2001/00171
IZ-4233
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Brede Horvat iz Maribora, št. SV
187/01-1 z dne 27. 2. 2001 in sklepom o
zavarovanju, opr. št. 2001/00171 z dne
5. 4. 2001, odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, stanovanja
št. 8, v izmeri 50,51 m2, ki se nahaja v
stanovanjski stavbi v Mariboru, Frankolovska 19, skupaj z ustreznim solastniškim deležem na skupnih objektih, delih in napravah ter stavbnem in funkcionalnem zemljišču, stoječem na parc. št. 1642, k.o. Tabor, ki je last zastaviteljev, vsakega do ene
polovice, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 19. 4. 1994, sklenjene med prodajalko Tovarno vozil in toplotne tehnike Maribor, d.d., Preradovičeva 22 ter Stanislavom in Ljubico Kramberger kot kupcema, v
korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Ljubljana, Podružnica Maribor, Strossmayerjeva 26, Maribor, na podlagi sporazuma
strank, v zavarovanje denarne terjatve upnice v višini 7,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 4. 2001
Z 2001/00197
IZ-4234
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00197 z dne
5. 4. 2001, je bila ustanovljena na dvosobnem stanovanju št. 91, v skupni izmeri
50,46 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši v
Mariboru, Kardeljeva 57, ki stoji na parceli
št. 100, k.o. Spodnje Radvanje, ki je last
zastaviteljev, vsakega do 1/2 celote, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 5. 2.
2001, zastavna pravica v korist upnice Probanke, d.d., Gosposka 23, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini
2,180.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 4. 2001
In 1999/00225
IZ-4235
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. In 1999/00225 je bila
nepremičnina, stanovanje št. 6, v II. nadstropju objekta AB Nova vas II/A, ki se nahaja v stanovanjski hiši na Cesti Proletarskih
brigad 77 v Mariboru, v izmeri 70,05 m2 in
klet v izmeri 4,10 m2, ki stoji na parceli št.
926, k.o. Sp. Radvanje ter je last dolžnikov
Markovič Andreja in Markovič Mojce, vsakega do 1/2 celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 15. 10. 1993, dne
5. 4. 2001 na naroku zarubljena in s tem
ustanovljena poplačilna pravica za denarno
terjatev 28,664.607 SIT s pripadki, v korist
upnice Banke Celje, d.d., Vodnikova ulica
2, Celje.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 4. 2001
Z 2000/00894
IZ-4238
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2000/00894 z dne
19. 10. 2000, je bila ustanovljena na štirisobnem stanovanju v III. nadstropju, št. 8, v
Mariboru, Cankarjeva ul. 18, v skupni izmeri 92,90 m2, ki je last Zdenke Staroveški in

Karo Jožefa, vsakega do 1/2 celote, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
15. 3. 2000, vse v korist upnika Hypo Alpe
Adria banka, d.d., Ljubljana, Trg osvobodilne fronte 12, za zavarovanje denarne terjatve v višini 42.000 EUR s pripadki, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 10. 2000
Z 29/2001
IZ-4224
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.
Z 29/2001-3, ki ga je dne 30. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na stanovanju št. 33, v 9.
nadstropju stanovanjske hiše v Murski Soboti, Lendavska 19/b, ki obsega skupaj
67,33 m2 in stoji na parc. št. 246/2, k.o.
Murska Sobota, ki je last dolžnika-zastavitelja Pušenjak Jožefa, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene
dne 4. 10. 1993 s prodajalko Pomursko
založbo Murska Sobota, zastavna pravica v
korist upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska c. 63,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 700.000 ATS, kar znaša v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije 10,943.940 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 30. 3. 2001
Z 28/2001
IZ-4225
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.
Z 28/2001-3, ki ga je dne 30. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na dvosobnem stanovanju
stanovanjske hiše v Murski Soboti, Vrtna
ulica 8, ki stoji na parc. št. 1022 in je vpisana pri z.k. vložku 2670, k.o. Murska Sobota, ki je last dolžnice, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne
13. 10. 1993, sklenjene s prodajalko Občino Murska Sobota, zastavna pravica v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska c. 63,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 250.000 ATS, kar znaša v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije 3,908.550 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 30. 3. 2001
Z 2000/00118
IZ-4207
Na podlagi sklepa o zavarovanju za zavarovanje denarne terjatve, opr. št. Z
2000/00118 z dne 27. 3. 2001, je na solastniških
deležih
1588/10000
in
335/10000:
– parc. št. 212, stavbišče v izmeri
505 m2;
– parc. št. 213, parkirišče v izmeri
1.056 m2;
– parc. št. 196/4, dvorišče v izmeri
449 m2;
vse vpisano v vl. št. 990, k.o. Novo mesto,
– poslovne stavbe, stoječe na parc. št.
212, vpisane v vl. št. 1292, k.o. Novo mesto,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
katerih lastnik je zastavitelj Drago Bučar
po kupoprodajnih pogodbah, sklenjenih
med SKB banko kot prodajalcem in Dragom Bučarjem kot kupcem, opr. št. SV
369/96 z dne 29. 5. 1996 in opr. št. SV
415/97 z dne 30. 5. 1997.
Z rubežem je pridobljena zastavna pravica v korist upnice SKB banke, d.d., Ljubljana, za znesek 230.000 DEM s pp, razvidnimi iz citiranega sklepa o zavarovanju.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 27. 3. 2001
Z 41/2001
IZ-4232
Ugotovi se, da na podlagi neposredno
izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrša iz Ljubljane, opr. št. SV
340/01 z dne 15. 3. 2001, zaradi zavarovanja upnikove denarne terjatve z zastavno
pravico na nepremičnini v lasti zastavitelja,
zarubi poslovni prostor v trgovsko poslovnem centru v Luciji, pod nazivom TPC Lucija, v 2. nadstropju objekta A 2, ki je v
projektni dokumentaciji označen s številko
L 2.10, v skupni izmeri 49,55 m2. Poslovnemu prostoru pripada tudi sorazmeren solastniški delež na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah ter na funkcionalnem
zemljišču, v katerem se nahaja. Poslovni
prostor je zastavitelj pridobil na podlagi prodajne pogodbe št. 47/2000, sklenjene z
GIP Stavbenik, d.d., Koper z dne 22. 3.
2000 in aneksa k pogodbi št. 1 z dne
22. 3. 2000.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 4. 4. 2001
II R 276/99
IZ-4209
Na podlagi navedenega notarskega zapisa se za zavarovanje denarne terjatve upnice Probanke, d.d., Maribor, Gosposka 23,
do dolžnika Stik, d.o.o., Potrčeva c. 13,
Ptuj, v višini 62.000 EUR s pp v tolarski
protivrednosti po podjetniškem tečaju upnice na dan plačila, dovoli in odreja rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v E knjigo zemljiške knjige, in sicer lokal v pritličju P.11.1,
v velikosti 87,79 m2 in skladiščni prostor v
kleti, v velikosti 15 do 20 m2, v poslovnem
središču “Drava” na Ptuju, ki leži na zemljiščih vl. št. 646, k.o. Ptuj.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pravice ter prepoved odtujitve in obremenitve v
korist upnice. Na originalni listini se zaznamuje, da je nepremičnina zarubljena na podlagi sporazuma strank.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 26. 7. 1999
Z 203/2000
IZ-4157
V postopku zavarovanja denarne terjatve upnice SKB Banke d.d., Ajdovščina 4,
Ljubljana, do dolžnika Era, Trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki, d.d., Prešernova cesta 10, Velenje, je bila po sklepu
naslovnega sodišča opr. št. Z 203/2000 z
dne 18. 12. 2000, za zavarovanje denarne terjatve upnice do dolžnika v višini
68,000.000 SIT s pripadki, v korist upnice
ustanovljena zastavna pravica na poslovnih
prostorih Era-Nama v Velenju, Kidričeva
6-12, Velenje, v izmeri 616,99 m2 v pritličju in kleti poslovno stanovanjskega objek-
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ta, ki sicer stoji na parc. št. 618, vpisani v
k.o. Velenje, katerih lastnik je na podlagi
prodajne pogodbe z dne 19. 9. 1991,
sklenjene med RLV Velenje kot prodajalcem in Ero, p.o. Velenje kot pravnim prednikom Era, d.d., Velenje, dolžnik Era, d.d.,
Velenje.
Okrajno sodišče v Velenje
dne 19. 3. 2001

Dražbeni oklici
St 20/98
Ob-47570
To sodišče je v stečajnem senatu, ki ga
sestavljajo sodnik Drago Škerget kot predsednik senata ter sodnici Darja Novak-Krajšek in Dida Volk kot članici senata, v stečajnem postopku nad Elma, Tovarna gospodinjskih aparatov, d.d., Ljubljana – v stečaju, dne 19. 4. 2001 sklenilo:
I. Odredi se prodaja z javnim zbiranjem
ponudb dolžnikovega 17% idealnega deleža na objektih in površinah počitniške skupnosti Zatišje Bašanija – Umag, Republika
Hrvatska.
Izklicna cena je 6,680.026 SIT.
II. Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo fizične osebe z državljanstvom Republike Slovenije in pravne osebe, s sedežem v Republiki Sloveniji, katere ob predložitvi ponudbe predložijo kopijo overjenega
potrdila o državljanstvu oziroma overjen izpis iz sodnega registra.
III. Interesenti morajo vplačati varščino v
višini 10% izklicne cene na žiro račun prodajalca
pri
APP
Ljubljana,
št.
50102-690-921737 in predložiti stečajnemu upravitelju dokaz o vplačilu varščine do
začetka naroka za odpiranje ponudb.
IV. Plačana varščina se bo izbranemu ponudniku štela v kupnino.
V. Interesentom, kateri na javnem zbiranju ne bodo uspeli, bo varščina vrnjena v
roku 8 dni po izteku roka za izvedbo naroka
za odpiranje ponudb. Vplačana varščina se
ne obrestuje.
VI. Pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb
se morajo na naroku za odpiranje ponudb
izkazati z veljavnim pooblastilom.
VII. Uspeli ponudnik mora v osmih dneh
po javnem odpiranju ponudb podpisati prodajno pogodbo s prodajalcem in kupnino
plačati v roku 15 dni od dneva podpisa dalje. Če uspeli ponudnik v roku ne sklene
pogodbe, varščino obdrži prodajalec.
VIII. Nepremično premoženje prevzame
kupec v posest šele po plačilu celotne kupnine.
IX. Davek na dodano vrednost in vse
stroške v zvezi s prenosom lastništva plača
kupec.
X. Nepremično premoženje se proda po
načelu “videno-kupljeno”.
XI. Narok za javno odpiranje ponudb bo
dne 15. 5. 2001 ob 12.15, v sobi 368 tukajšnjega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2001

Amortizacije
N 5/2001
AM-4215
Na predlog Juteks, kemijsko tekstilno
podjetje, d.d., Žalec, se uvaja postopek za
amortizacijo menice, izdane dne 5. 1.
1998, izdajatelja Juteks, kemijsko tekstilno
podjetje, d.d., Žalec, ki glasi v korist upnika
Graboplast RT 9023, GYOR Fehervari ut
16/b, Madžarska, na znesek 3,000.000
DEM.
Priglasitveni rok je 60 dni.
Listina bo razveljavljena, če ne bo v roku
60 dni predložena tukajšnjemu sodišču.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 28. 3. 2001

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 53/2000
SR-4245
Okrajno sodišče v Cerknici je po okrajnem sodniku Tonetu Urbasu v pravdni zadevi tožeče stranke Mele Marije, Partizanska
56, Rakek, ki jo zastopa odvetnica Vida
Andrejašič iz Postojne, proti toženi stranki
Matiasu Grebencu, neznanega bivališča, zaradi priznanja lastninske pravice (vsp
100.000 SIT), na predlog tožeče stranke,
izven naroka sklenilo:
za začasnega zastopnika toženi stranki
Matiasu Grebencu se postavi odvetnik Janež Zvone, Škrabčev trg 54, Ribnica.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko, dokler ne bo on ali njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler mu skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 3. 4. 2001
P 54/2000
IZ-4246
Okrajno sodišče v Cerknici je po okrajnem sodniku Tonetu Urbasu v pravdni zadevi tožeče stranke Gojo Erne, Gubčeva 7,
Kranj, ki jo zastopa odvetnica Vida Andrejašič iz Postojne, proti toženim strankam John
Teglej, Mary Ansel, Silvija Tibens, Olga
Good, Antony Tegelj, Leonard Tegelj in Anni
Skaso, vsi neznanega bivališča, zaradi priznanja lastninske pravice (pcto. 500.000
SIT), na predlog tožeče stranke, izven naroka sklenilo:
za začasnega zastopnika toženim strankam Johnu Teglju, Mary Ansel, Silviji Tibens,
Olgi Good, Antonyju Teglju, Leonardu Teglju in Anni Skaso, se postavi odvetnik Janež Zvone, Škrabčev trg 54, Ribnica.
Začasni zastopnik bo zastopal tožene
stranke, dokler ne bodo one ali njihovi pooblaščenci nastopili pred sodiščem oziroma dokler jim skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 3. 4. 2001

Stran

1976 / Št. 30-31 / 28. 4. 2001

LJUBLJANA

Oklici dedičem
D 93/95

OD-3513

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojnem Ferjančič Henriku,
roj. 23. 12. 1909, državljanu Republike Slovenije, razvezanemu, umrlem 6. 2. 1995,
nazadnje stanujočem Karantanska cesta 5,
Domžale. Ker sodišču ni znan krog zakonitih dedičev, zapustnik pa pisne oporoke ni
naredil, s tem oklicem poziva sodišče tiste,
ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine,
da se priglasijo k sodišču v roku enega leta.
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
II D 631/95

OD-4190

Pred Okrajnim sodiščem v Mariboru je v
teku zapuščinski postopek po pokojnem
Ferk Štefanu, roj. 17. 12. 1937, upokojencu, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stanujočem Fram 82, Fram, ki je umrl
31. 8. 1995.
Ena od dedinj po pokojnem je hčerka
pokojnega, Danica Rugani, roj. Ferk, roj.
20. 2. 1965, nazadnje stanujoča v Mariboru, Frankolovska ul. 11, kjer pa ne stanuje
več, je neznanega bivališča.
Pozivamo Rugani Danico, naj se v enem
letu od objave tega oklica priglasi Okrajnemu sodišču v Mariboru.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 3. 2001

Oklici pogrešanih
N 2/2001
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PO-4271

Čebašek Josip, rojen 18. 9. 1892 v Mošah pri Smledniku, stanujoč Ljutomer, Stari
trg, se pogreša od leta 1944.
Predlagatelj je Čebašek Rajko, Murska
Sobota, Kopališka 23.
Skrbnica je Beznec Anka, rojena 1. 7.
1950, Ljutomer, Cankarjeva ulica 9.
Priglasitveni rok je 3 mesece.
Za imenovanje se uvaja postopek za razglasitev za mrtvega, ter se poziva pogrešanec, da se javi, kakor vsakdo, ki o njem kaj
ve, da to sporoči sodišču, skrbniku ali predlagatelju. Po poteku tega roka se bo odločilo o predlogu.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 9. 4. 2001

Sodni register
vpisi po ZGD
Ustanovitve
KOPER
Rg-3889
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2001/00654 z dne 1. 3.
2001 pod št. vložka 1/05995/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1590090
Firma: TRANSKIPER, transport in proizvodnja d.o.o.
Skrajšana firma: TRANSKIPER d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dekani 256 A, 6271 DEKANI
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: POROPAT BRANKO, Dekani 256 A, 6271 DEKANI, vložek:
1.050.000,00 ne odgovarja vstop 2. 2.
2001; POROPAT ANDREJ, Dekani 256 A,
6271 DEKANI, vložek: 1.050.000,00 ne
odgovarja vstop 2. 2. 2001.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor POROPAT BRANKO, Dekani 256 A,
6271 DEKANI, imenovanje: 2. 2. 2001, Zastopa brez omejitev.; zastopnik POROPAT
ANDREJ, Dekani 256 A, 6271 DEKANI,
imenovanje: 2. 2. 2001, Namestnik direktorja, zastopa brez omejitev.
Dejavnost: 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov, vpis 1. 3. 2001;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila, vpis 1. 3. 2001; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo, vpis
1. 3. 2001; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice, vpis 1. 3. 2001; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca, vpis 1. 3. 2001; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela, vpis 1. 3. 2001;
4521 Splošna gradbena dela, vpis 1. 3.
2001; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela, vpis 1. 3. 2001; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov, vpis 1. 3. 2001; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije, vpis 1. 3.
2001; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev, vpis 1. 3. 2001; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji, vpis 1. 3.
2001; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln, vpis 1. 3. 2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis 1. 3. 2001; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti, vpis 1. 3. 2001; 6024 Cestni tovorni
promet, vpis 1. 3. 2001; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem, vpis 1. 3.
2001; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
vpis 1. 3. 2001.
Razno: vpiše se omejitev pri dejavnosti:
7412: razen revizijske dejavnosti.

Rg-565
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/11116 z dne 7. 12.
2000 pod št. vložka 1/33940/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1540068
Firma: KROMA podjetje za proizvodnjo, inženiring in trgovino d.o.o.
Skrajšana firma: KROMA d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska 45, 1241 KAMNIK
Osnovni kapital: 4.223.781,00 SIT
Ustanovitelji: URŠIČ DUŠAN, Jurčičeva
ulica 10, 1241 KAMNIK, vložek:
4.223.781,00 ne odgovarja vstop 19. 6.
2000.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor URŠIČ DUŠAN, Jurčičeva ulica 10,
1241 KAMNIK, imenovanje: 19. 6. 2000.
Dejavnost: 28750 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n., vpis 7. 12. 2000;
36110 Proizvodnja sedežnega pohištva,
vpis 7. 12. 2000; 36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega, vpis 7. 12. 2000; 36130
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega, vpis 7. 12. 2000; 36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n., vpis 7. 12.
2000; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva, vpis 7. 12. 2000; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis 7. 12. 2000; 51700 Druga trgovina na debelo, vpis 7. 12. 2000;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo,
vpis 7. 12. 2000; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki, vpis 7. 12. 2000;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis 7. 12. 2000;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje,
vpis 7. 12. 2000; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov, vpis 7. 12. 2000;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 7. 12. 2000.
Rg-1183
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/15288 z dne 22. 12.
2000 pod št. vložka 1/34033/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1585177
Firma: LINDE KALTETECHNIK GESMBH, DUNAJ - Podružnica Ljubljana
Pravno org. oblika: tuja podružnica
Sedež: Tržaška 135, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: LINDE KALTETECHNIK
GESELLSCHAFT M.B.H., Altwirthgasse 610, DUNAJ, vpisan kot ust. podr. vstop
25. 10. 2000.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik HOBISCH WOLFGANG, Uhrlandstrasse 23/II, VILLACH, imenovanje: 25. 10.
2000, zastopa kot vodja podružnice.
Dejavnost: 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev, vpis 22. 12. 2000; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav, vpis 22. 12. 2000; 2923 Proizvodnja
hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
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Rg-2147
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/14862 z dne 5. 2.
2001 pod št. vložka 1/34194/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1527096
Firma:
SKUPNOST
LASTNIKOV
A-BLOK V LJUBLJANI, ARCHINETOVA
11 IN 13
Pravno org. oblika: s.l.
Sedež: Archinetova 13, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: LASTNIKI A-BLOK V LJUBLJANI, ARCHINETOVA 11 IN 13, Archinetova 13, 1000 LJUBLJANA, ostalo vstop
10. 12. 1999.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik LEBEN BOJAN, Archinetova 11,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 10. 12.
1999, zastopa kot predsednik skupnosti.
Dejavnost: 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis 5. 2.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor VASLE CEJAN MOJCA, Poljanska cesta 20 a, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
21. 12. 2000, zastopa brez omejitev.
Dejavnost: 22110 Izdajanje knjig, vpis
31. 1. 2001; 22120 Izdajanje časopisov,
vpis 31. 1. 2001; 22130 Izdajanje revij in
periodike, vpis 31. 1. 2001; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa, vpis
31. 1. 2001; 22150 Drugo založništvo, vpis
31. 1. 2001; 22220 Drugo tiskarstvo, vpis
31. 1. 2001; 22230 Knjigoveštvo in dodelava, vpis 31. 1. 2001; 22240 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov, vpis 31. 1.
2001; 22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve, vpis 31. 1. 2001; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov, vpis 31. 1.
2001; 22320 Razmnoževanje videozapisov, vpis 31. 1. 2001; 22330 Razmnoževanje računalniških zapisov, vpis 31. 1.
2001; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 31. 1. 2001; 52471
Dejavnost knjigarn, vpis 31. 1. 2001;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami, vpis 31. 1. 2001; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki, vpis 31. 1.
2001; 52610 Trgovina na drobno po pošti,
vpis 31. 1. 2001; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah, vpis 31. 1.
2001; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis 31. 1. 2001; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n., vpis 31. 1. 2001; 72400 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami, vpis
31. 1. 2001; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike, vpis 31. 1. 2001; 74400 Oglaševanje,
vpis 31. 1. 2001; 74810 Fotografska dejavnost, vpis 31. 1. 2001; 74831 Prevajanje,
vpis 31. 1. 2001; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje, vpis 31. 1. 2001;
74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis
31. 1. 2001; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov, vpis 31. 1. 2001; 80422
Drugo izobraževanje, d.n., vpis 31. 1.
2001; 92110 Snemanje filmov in videofilmov, vpis 31. 1. 2001; 92120 Distribucija
filmov in videofilmov, vpis 31. 1. 2001;
92130 Kinematografska dejavnost, vpis
31. 1. 2001; 92200 Radijska in televizijska
dejavnost, vpis 31. 1. 2001; 92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, vpis
31. 1. 2001; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve, vpis 31. 1. 2001;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.,
vpis 31. 1. 2001; 92400 Dejavnost tiskovnih agencij, vpis 31. 1. 2001; 92511 Dejavnost knjižnic, vpis 31. 1. 2001.

Rg-2329
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/15612 z dne 31. 1.
2001 pod št. vložka 1/34174/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1585568
Firma: ZAVOD SCRIPTUS center za
razvoj ustvarjanja
Skrajšana firma: ZAVOD SCRIPTUS
Pravno org. oblika: zavod
Sedež: Rimska 11, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: VASLE CEJAN MOJCA, Poljanska cesta 20 a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 20.000,00 ne odgovarja vstop 15. 12.
2000.

Rg-3333
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/01411 z dne 15. 2.
2001 pod št. vložka 1/34235/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1593781
Firma: SLOVENSKI INŠTITUT ZA
STANDARDIZACIJO
Skrajšana firma: SIST
Pravno org. oblika: javni zavod
Sedež: Šmartinska 140, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: REPUBLIKA SLOVENIJA,
Gregorčičeva 20, 1000 LJUBLJANA, odgov. do dol.višine vstop 8. 8. 2000.

gospodinjstva, vpis 22. 12. 2000; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen op, vpis 22. 12. 2000;
4531 Električne inštalacije, vpis 22. 12.
2000; 4532 Izolacijska dela, vpis 22. 12.
2000; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah,
vpis 22. 12. 2000; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva, vpis 22. 12.
2000; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal, vpis
22. 12. 2000; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
22. 12. 2000; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.,
vpis 22. 12. 2000; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje, vpis
22. 12. 2000; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo, vpis 22. 12. 2000;
5170 Druga trgovina na debelo, vpis
22. 12. 2000; 5274 Druga popravila, d.n.,
vpis 22. 12. 2000; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n., vpis 22. 12.
2000; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije, vpis
22. 12. 2000; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje, vpis 22. 12. 2000; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje, vpis
22. 12. 2000.
Razno: pri vpisu podatkov so bile črke z
dodatnimi oznakami vpisane tako, da so bile
dodatne izpuščene.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik STRLE VIDALI MARJETKA, Martina
Krpana 22/F, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 29. 9. 2000, zastopa kot v.d. direktorice.
Dejavnost: 22110 Izdajanje knjig, vpis
15. 2. 2001; 22130 Izdajanje revij in periodike, vpis 15. 2. 2001; 22150 Drugo založništvo, vpis 15. 2. 2001; 22220 Drugo
tiskarstvo, vpis 15. 2. 2001; 22230 Knjigoveštvo in dodelava, vpis 15. 2. 2001;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov, vpis 15. 2. 2001; 22250 Druge s
tiskarstvom povezane storitve, vpis 15. 2.
2001; 22330 Razmnoževanje računalniških
zapisov, vpis 15. 2. 2001; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis
15. 2. 2001; 52471 Dejavnost knjigarn,
vpis 15. 2. 2001; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami, vpis 15. 2. 2001;
52610 Trgovina na drobno po pošti, vpis
15. 2. 2001; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi, vpis 15. 2. 2001;
72300 Obdelava podatkov, vpis 15. 2.
2001; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami, vpis 15. 2. 2001; 72600
Druge računalniške dejavnosti, vpis 15. 2.
2001; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije, vpis 15. 2. 2001; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike, vpis 15. 2.
2001; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis 15. 2. 2001; 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje, vpis 15. 2.
2001; 74400 Oglaševanje, vpis 15. 2.
2001; 74831 Prevajanje, vpis 15. 2. 2001;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis 15. 2. 2001; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov, vpis 15. 2.
2001; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n., vpis 15. 2. 2001; 75130 Dejavnost
javnih ustanov za pospeševanje poslovnih
dejavnosti, vpis 15. 2. 2001; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n., vpis 15. 2. 2001;
91120 Dejavnost strokovnih združenj, vpis
15. 2. 2001; 92511 Dejavnost knjižnic,
vpis 15. 2. 2001; 92512 Dejavnost arhivov, vpis 15. 2. 2001; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n., vpis 15. 2. 2001.
Rg-4004
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/03359 z dne 7. 3.
2001 pod št. vložka 1/34324/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1594486
Firma: ELPROS elektronski in programski sistemi d.o.o.
Skrajšana firma: ELPROS d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Teslova ulica 30, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 4.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAHKOVEC BOJAN, Zgornji Log 36, 1270 LITIJA, vložek:
2.000.000,00 ne odgovarja vstop 7. 2.
2001; PERKO MARKO, Šerkova 3, 1000
LJUBLJANA, vložek: 2.000.000,00 ne odgovarja, vstop 7. 2. 2001.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor MAHKOVEC BOJAN, Zgornji Log 36,
1270 LITIJA, imenovanje: 7. 2. 2001.
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Dejavnost: 31200 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike, vpis 7. 3.
2001; 31610 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila, vpis 7. 3. 2001;
31620 Proizvodnja druge električne opreme, d.n., vpis 7. 3. 2001; 33300 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje, vpis 7. 3. 2001; 51700 Druga trgovina na debelo, vpis 7. 3. 2001; 52610
Trgovina na drobno po pošti, vpis 7. 3.
2001; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis 7. 3. 2001; 72100 Svetovanje o računalniških napravah, vpis 7. 3.
2001; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi, vpis 7. 3. 2001;
72300 Obdelava podatkov, vpis 7. 3.
2001; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami, vpis 7. 3. 2001; 72600
Druge računalniške dejavnosti, vpis 7. 3.
2001; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije, vpis
7. 3. 2001; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje, vpis 7. 3. 2001;
74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje, vpis 7. 3. 2001.
Rg-13808
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 1999/13656 z dne 29. 3.
2000 pod št. vložka 1/32974/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1483340
Firma: TOCCA COMMUNICATIONS, tržno komuniciranje in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: TOCCA COMMUNICATIONS, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šmartinska cesta 130, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: STEFAN ANJA, Brajnikova
ulica 43, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.050.000,00 ne odgovarja vstop 2. 3.
2000; VRABEC INGRID, Detelova ulica 11,
1234 MENGEŠ, vložek: 1.050.000,00 ne
odgovarja vstop 2. 3. 2000.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor STEFAN ANJA, Brajnikova ulica 43,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 2. 3. 2000,
vodja poslov.; zastopnik VRABEC INGRID,
Detelova ulica 11, 1234 MENGEŠ, imenovanje: 2. 3. 2000.
Dejavnost: 2211 Izdajanje knjig, vpis
29. 3. 2000; 2212 Izdajanje časopisov,
vpis 29. 3. 2000; 2213 Izdajanje revij in
periodike, vpis 29. 3. 2000; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa, vpis
29. 3. 2000; 2215 Drugo založništvo, vpis
29. 3. 2000; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov, vpis 29. 3. 2000; 2232 Razmnoževanje videozapisov, vpis 29. 3. 2000;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov, vpis 29. 3. 2000; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis 29. 3. 2000; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki, vpis 29. 3. 2000; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom, vpis 29. 3.
2000; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo, vpis 29. 3. 2000; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati, vpis 29. 3. 2000;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili, vpis 29. 3.
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2000; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko, vpis 29. 3. 2000; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe, vpis 29. 3. 2000; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo, vpis 29. 3. 2000; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje, vpis 29. 3. 2000; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo, vpis 29. 3. 2000; 5170 Druga trgovina na debelo, vpis 29. 3. 2000;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, vpis 29. 3. 2000; 5261
Trgovina na drobno po pošti, vpis 29. 3.
2000; 5552 Priprava in dostava hrane (catering), vpis 29. 3. 2000; 6420 Telekomunikacije, vpis 29. 3. 2000; 6521 Finančni
zakup (leasing), vpis 29. 3. 2000; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom, vpis 29. 3. 2000; 7110 Dajanje avtomobilov v najem, vpis 29. 3. 2000;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem, vpis 29. 3. 2000; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe, vpis 29. 3. 2000;
7210 Svetovanje o računalniških napravah,
vpis 29. 3. 2000; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi, vpis 29. 3.
2000; 7230 Obdelava podatkov, vpis
29. 3. 2000; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami, vpis 29. 3. 2000;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav, vpis 29. 3. 2000; 7260 Druge računalniške dejavnosti, vpis 29. 3. 2000; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije, vpis
29. 3. 2000; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
in humanistike, vpis 29. 3. 2000; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, vpis 29. 3.
2000; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja, vpis 29. 3. 2000; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis 29. 3.
2000; 7440 Oglaševanje, vpis 29. 3.
2000; 7481 Fotografska dejavnost, vpis
29. 3. 2000; 7482 Pakiranje, vpis 29. 3.
2000; 7483 Tajniška dela in prevajanje, vpis
29. 3. 2000; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, vpis 29. 3. 2000; 80422
Drugo izobraževanje, d.n., vpis 29. 3.
2000; 9211 Snemanje filmov in videofilmov, vpis 29. 3. 2000; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov, vpis 29. 3. 2000;
9220 Radijska in televizijska dejavnost, vpis
29. 3. 2000; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje, vpis 29. 3. 2000; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
vpis 29. 3. 2000; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov, vpis 29. 3. 2000;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.,
vpis 29. 3. 2000; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij, vpis 29. 3. 2000.

MURSKA SOBOTA
Rg-1817
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/01385 z
dne 31. 1. 2001 pod št. vložka
1/02507/00 vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1569333
Firma: TIKITA - trgovina d.o.o.
Skrajšana firma: TIKITA d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: DOLGA VAS 58, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: SOBOČAN SIMON, DOLGA VAS 58, 9220 LENDAVA, vložek:
1.050.000,00 ne odgovarja vstop 20. 10.
2000; SOBOČAN RENATA, DOLGA VAS
58, 9220 LENDAVA, vložek: 1.050.000,00
ne odgovarja vstop 20. 10. 2000.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor SOBOČAN SIMON, DOLGA VAS 58,
9220 LENDAVA, imenovanje: 20. 10.
2000; prokurist SOBOČAN RENATA, DOLGA VAS 58, 9220 LENDAVA, imenovanje:
20. 10. 2000.
Dejavnost: 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili, vpis 31. 1. 2001; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis
31. 1. 2001; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili, vpis 31. 1. 2001;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil, vpis 31. 1. 2001; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 31. 1. 2001; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, vpis 31. 1.
2001; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, vpis 31. 1. 2001; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo, vpis 31. 1. 2001; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 31. 1. 2001; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 31. 1. 2001; 50404 Vzdrževanje
in popravila motornih koles, vpis 31. 1.
2001; 50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi, vpis 31. 1. 2001; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis
31. 1. 2001; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij,
vpis 31. 1. 2001; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala, vpis
31. 1. 2001; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal,
vpis 31. 1. 2001; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
31. 1. 2001; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis 31. 1. 2001; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov,
vpis 31. 1. 2001; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis 31. 1. 2001; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis
31. 1. 2001; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo, vpis 31. 1. 2001;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami, vpis 31. 1. 2001; 51230 Trgovina
na debelo z živimi živalmi, vpis 31. 1. 2001;
51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem, vpis 31. 1. 2001; 51250 Trgovina na
debelo s surovim tobakom, vpis 31. 1.
2001; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami, vpis 31. 1. 2001; 51320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki, vpis 31. 1. 2001; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
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jedilnim oljem, maščobami, vpis 31. 1.
2001; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 31. 1.
2001; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki, vpis 31. 1. 2001; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki, vpis 31. 1. 2001; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami, vpis 31. 1. 2001; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci, vpis 31. 1. 2001;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki, vpis
31. 1. 2001; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom, vpis 31. 1. 2001; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, vpis
31. 1. 2001; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati, vpis 31. 1. 2001; 51440 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili, vpis 31. 1. 2001; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko, vpis
31. 1. 2001; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe, vpis 31. 1.
2001; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi, vpis 31. 1.
2001; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami, vpis 31. 1. 2001; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo, vpis 31. 1.
2001; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje, vpis 31. 1. 2001;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis 31. 1. 2001; 51560 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki, vpis 31. 1.
2001; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki, vpis 31. 1. 2001; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji, vpis
31. 1. 2001; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji, vpis 31. 1. 2001; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo, vpis 31. 1. 2001; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo, vpis 31. 1. 2001; 51650 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo, vpis 31. 1.
2001; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem,
vpis 31. 1. 2001; 51700 Druga trgovina na
debelo, vpis 31. 1. 2001; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili, vpis 31. 1. 2001; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis 31. 1. 2001; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo, vpis 31. 1. 2001; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki, vpis
31. 1. 2001; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci, vpis 31. 1. 2001;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki, vpis
31. 1. 2001; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
31. 1. 2001; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki, vpis 31. 1. 2001; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili, vpis 31. 1. 2001;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki, vpis 31. 1. 2001;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis
31. 1. 2001; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili, vpis 31. 1. 2001; 52430 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki,
vpis 31. 1. 2001; 52440 Trgovina na drob-
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no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo, vpis 31. 1. 2001; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 31. 1.
2001; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, vpis 31. 1. 2001; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi, vpis 31. 1. 2001;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom, vpis 31. 1. 2001; 52471 Dejavnost knjigarn, vpis 31. 1. 2001; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami, vpis
31. 1. 2001; 52473 Dejavnost papirnic,
vpis 31. 1. 2001; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo, vpis 31. 1. 2001;
52482 Dejavnost cvetličarn, vpis 31. 1.
2001; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, vpis 31. 1.
2001; 52484 Trgovina na drobno s kurivom, vpis 31. 1. 2001; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis
31. 1. 2001; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 31. 1. 2001;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo, vpis 31. 1. 2001; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., vpis 31. 1. 2001; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom, vpis
31. 1. 2001; 52610 Trgovina na drobno
po pošti, vpis 31. 1. 2001; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah, vpis
31. 1. 2001; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis 31. 1. 2001;
52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov, vpis 31. 1. 2001; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov, vpis
31. 1. 2001; 52730 Popravilo ur, nakita,
vpis 31. 1. 2001; 52740 Druga popravila,
d.n., vpis 31. 1. 2001; 60230 Drug kopenski potniški promet, vpis 31. 1. 2001;
60240 Cestni tovorni promet, vpis 31. 1.
2001; 63110 Prekladanje, vpis 31. 1.
2001; 63120 Skladiščenje, vpis 31. 1.
2001; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu, vpis 31. 1. 2001;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n., vpis 31. 1. 2001; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij, vpis
31. 1. 2001; 65210 Finančni zakup (leasing), vpis 31. 1. 2001; 70110 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
vpis 31. 1. 2001; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis 31. 1. 2001;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis 31. 1. 2001; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami, vpis 31. 1. 2001; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi, vpis 31. 1. 2001; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem, vpis 31. 1. 2001;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem, vpis 31. 1. 2001; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem, vpis 31. 1. 2001; 71230
Dajanje zračnih plovil v najem, vpis 31. 1.
2001; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem, vpis 31. 1. 2001; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem, vpis 31. 1. 2001; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem,
vpis 31. 1. 2001; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n., vpis 31. 1.
2001; 71401 Izposojanje športne opreme,
vpis 31. 1. 2001; 71402 Dejavnost videotek, vpis 31. 1. 2001; 71403 Izposojanje

drugih izdelkov široke porabe, vpis 31. 1.
2001; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah, vpis 31. 1. 2001; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi,
vpis 31. 1. 2001; 72300 Obdelava podatkov, vpis 31. 1. 2001; 72400 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami, vpis
31. 1. 2001; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav, vpis 31. 1. 2001; 72600
Druge računalniške dejavnosti, vpis 31. 1.
2001; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja, vpis
31. 1. 2001; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije, vpis 31. 1. 2001; 73103 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti, vpis 31. 1.
2001; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine, vpis
31. 1. 2001; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja, vpis 31. 1. 2001; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju humanistike, vpis 31. 1. 2001; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, vpis 31. 1. 2001;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja, vpis 31. 1. 2001; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje, vpis 31. 1. 2001;
74400 Oglaševanje, vpis 31. 1. 2001;
74700 Čiščenje stavb, vpis 31. 1. 2001;
74820 Pakiranje, vpis 31. 1. 2001; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis
31. 1. 2001; 74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis 31. 1. 2001; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov, vpis
31. 1. 2001; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 31. 1. 2001;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
vpis 31. 1. 2001.
Razno: DEJAVNOST: od dejavnosti, ki
je vpisana pod šifro 51180-Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n. družba ne opravlja posredništva
za prodajo farmacevtskih izdelkov, od dejavnosti 74120-Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
ne opravlja revizijskih dejavnosti in od dejavnosti 74140-Podjetniško in poslovno svetovanje ne arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Spremembe
CELJE
Rg-3601
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/03521 z dne 9. 3.
2001 pri subjektu vpisa STRIGIDA podjetje za audio in video storitve d.o.o. sedež:
Trubarjeva 50, 3000 CELJE, vpisanem
pod vložno št. 1/03848/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe, spremembe dejavnosti ter spremembe akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5612829
Osnovni kapital: 3.136.896,74 SIT
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Ustanovitelji: KREMPUŠ VINKO, Pokopališka 2, 3000 CELJE, vložek:
3.136.896,74 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 3. 1992.
Dejavnost: 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila,
izbris 9. 3. 2001; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila, vpis 9. 3. 2001; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, vpis 9. 3.
2001; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, izbris 9. 3. 2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, izbris 9. 3. 2001;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis 9. 3. 2001;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah, izbris 9. 3. 2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih,
vpis 9. 3. 2001; 6022 Storitve taksistov,
izbris 9. 3. 2001; 60220 Dejavnost taksistov, vpis 9. 3. 2001; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje, vpis 9. 3. 2001;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje, vpis 9. 3. 2001; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n., vpis 9. 3. 2001.
Skupščinski sklep: sprememba akta o
ustanovitvi z dne 17.07.2000.
Rg-3618
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/03620 z dne 27. 2.
2001 pri subjektu vpisa TEVES podjetje
za proizvodnjo in trgovino elektronske
opreme, d.o.o. Velenje, Črnova 35/c sedež: Črnova 35/c, 3320 VELENJE, vpisanem pod vložno št. 1/03294/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: povečanja
osnovnega kapitala iz sredstev družbe, spremembe dejavnosti ter spremembe akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5550548
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: SEVČNIKAR DARKO, Črnova 35/c, 3320 VELENJE, vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 12. 1991.
Dejavnost: 7440 Ekonomsko propagiranje, izbris 27. 2. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis 27. 2. 2001.
Skupščinski sklep: sprememba akta o
ustanovitvi z dne 31.08.2000.
Rg-4083
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 1999/03167 z dne 28. 2.
2001 pri subjektu vpisa VEPLAS velenjska
plastika, d.d. sedež: Štrbenkova 1, 3320
VELENJE, vpisanem pod vložno št.
1/00491/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe dejavnosti, statuta ter
spremembe članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5099021
Člani nadzornega sveta: KLJUN DALIBOR, izstop 4. 11. 1999; KLAS DIETMAR,
vstop 5. 11. 1999; TAJNIK GORAZD, vstop
5. 11. 1999; MIR BOŽA, vstop 5. 11.
1999.
Dejavnost: 51460 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki, vpis 28. 2. 2001;
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
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ki jih ne opravljajo zdravniki, vpis 28. 2.
2001.
Skupščinski sklep: sprememba statuta z
dne 05.11.1999.

KOPER
Rg-1430
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2000/02454 z dne 10. 1.
2001 pri subjektu vpisa AGENSDESIGN,
industrijsko in grafično oblikovanje
d.o.o. sedež: Garibaldijeva 14, 6000 KOPER,
vpisanem
pod
vložno
št.
1/05174/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, skrajšane firme, sedeža, družb. in deležev, osnov. kapitala, dejavnosti, oseb, pooblaščenih za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5949769
Firma: PREFABDVA, organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
d.o.o.
Skrajšana firma: PREFABDVA d.o.o.
Sedež: Zore Perello Godina 2, 6000
KOPER
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BONELLI PATRIZIA, Via
Bramante 10, TRST, ITALIJA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
20. 6. 2000; VEZOVNIK IGOR, Bernetičeva 12, 6000 KOPER, vložek: 375.000,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 20. 6. 2000;
CERGONJA MIRAN, Cesta na Markovec
1/b, 6000 KOPER, vložek: 225.000,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 20. 6. 2000;
CENCIČ RINO, Montinjančevo naselje 6/a,
6000
KOPER,
ČEŽARJI
vložek:
150.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
20. 6. 2000; COAGENS, organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg d.o.o.
Koper, Zore Perello Godina 2, 6000 KOPER, vložek: 2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 6. 2000.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor VEZOVNIK IGOR, Bernetičeva 12,
6000 KOPER, razrešitev: 20. 6. 2000, Poslovodja, za sklepanje zastavnih pogodb,
poroštvenih pogodb, prodajo menične zaveze, za odpust dolga, za sklepanje pogodb o odsvojitvi nepremičnin ter tistih premičnin, ki morajo biti po zakonu registrirane
pri upravnih organih ter za sklepanje vseh
drugih pravnih poslov nad zneskom tolarske protivrednosti 50.000,00 ECU potrebuje soglasje skupščine družbe; direktor
BRATAŠEVEC VID, Garibaldijeva 14, 6000
KOPER, imenovanje: 20. 6. 2000, zastopa
brez omejitev.; direktor GLOECKEL ALOIS,
Lunastrasse 9, WEINBURG, AVSTRIJA,
imenovanje: 22. 6. 2000, zastopa brez
omejitev.
Dejavnost: 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela, vpis 10. 1. 2001; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje, vpis 10. 1.
2001; 4521 Splošna gradbena dela, vpis
10. 1. 2001; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela, vpis 10. 1. 2001; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov, vpis 10. 1. 2001; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda, vpis 10. 1.
2001; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok, vpis 10. 1. 2001; 4531

Električne inštalacije, vpis 10. 1. 2001;
4532 Izolacijska dela, vpis 10. 1. 2001;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije, vpis 10. 1. 2001; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah, vpis 10. 1. 2001;
4541 Fasaderska in štukaterska dela, vpis
10. 1. 2001; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva, vpis 10. 1. 2001;
4543 Oblaganje tal in sten, vpis 10. 1.
2001; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela, vpis 10. 1. 2001; 4545 Druga zaključna gradbena dela, vpis 10. 1. 2001; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev, vpis
10. 1. 2001; 6521 Finančni zakup (leasing), vpis 10. 1. 2001; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, vpis 10. 1. 2001; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
vpis 10. 1. 2001; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis 10. 1. 2001;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
vpis 10. 1. 2001; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami, vpis 10. 1. 2001; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
vpis 10. 1. 2001; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem, vpis 10. 1. 2001;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem, vpis 10. 1. 2001; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.,
vpis 10. 1. 2001; 7440 Ekonomsko propagiranje, izbris 10. 1. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis 10. 1. 2001.
Razno: vpiše se omejitev pri dejavnosti
6713: samo menjalnice in zastavljalnice. Pri
vpisu priimka direktorja GLOECKEL ALOISA
je bila tuja črka z dodatno oznako napisana
tako, da je bila dodatna oznaka izpuščena.
Rg-3903
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2001/00801 z dne 9. 3.
2001 pri subjektu vpisa ARA Uvozno izvozno podjetje za proizvodnjo in trgovino
d.o.o. Jelšane sedež: Jelšane 14/a,
6254 JELŠANE, vpisanem pod vložno št.
1/02561/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: predlog za uvedbo stečajnega postopka - vpis po uradni dolžnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5534976
Razno: vpiše se predlog za uvedbo stečajnega postopka, ki ga je pri tem sodišču
pod opr. št. St 16/2001-1 dne 9.3.2001
vložil subjekt sam.
Rg-15272
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2000/01169 z dne 5. 10.
2000 pri subjektu vpisa INTERPRESS, organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg d.o.o. sedež: Zore Perello
Godina 2, 6000 KOPER, vpisanem pod
vložno št. 1/04606/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba firme, skrajšane firme, družbenikov in deležev, oseb
pooblaščenih za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5818893
Firma: COAGENS, organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
d.o.o.
Skrajšana firma: COAGENS d.o.o.
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Ustanovitelji: BRATAŠEVEC LUKA, Garibaldijeva 14, 6000 KOPER, vložek:
700.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
24. 3. 2000; BRATAŠEVEC JELKA, Zelena pot 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
966.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 12. 1994; GRGIČ BENKO, Ulica za
Gradom 14, 6000 KOPER vložek:
483.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 12. 1994; GLOCKEL ALOIS, Lunastrasse 9, WEINBURG, AVSTRIJA vložek:
483.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 3. 2000; MOHORČIČ NEDA, Markova
19, Bertoki, 6000 KOPER vložek:
168.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 3. 2000.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: prokurist BRATAŠEVEC VID, Garibaldijeva 14,
6000 KOPER, razrešitev: 24. 3. 2000; direktor GRGIČ BENKO, Ulica za Gradom 14,
6000 KOPER, razrešitev: 24. 3. 2000, Zastopa brez omejitev.; direktor BRATAŠEVEC
VID, Garibaldijeva 14, 6000 KOPER, imenovanje: 24. 3. 2000, Zastopa brez omejitev.; direktor GLOCKEL ALOIS, Lunastrasse
9, WEINBURG, AVSTRIJA, imenovanje:
24. 3. 2000, Zastopa brez omejitev..
Razno: pri vpisu priimka ustanovitelja oz.
direktorja je bila tuja črka z dodatno oznako
vpisana tako, da je bila dodatna oznaka izpuščena.

KRANJ
Rg-3604
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2000/03544 z dne 23. 2.
2001 pri subjektu vpisa DOMPLAN - DRUŽBA POOBLAŠČENKA, D.D. sedež: BLEIWEISOVA 14, 4000 KRANJ, vpisanem
pod vložno št. 1/06539/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: SPREMEMBA FIRME, VPIS ČLANOV TRAJNEGA NADZORNEGA SVETA, SPREMEMBA STATUTA s
temile podatki:
Matična št.: 1459422
Firma: DOMPLAN INVESTA d.d.
KRANJ
Člani nadzornega sveta: MIKLAVČIČ JANEZ, izstop 28. 11. 2000; FAJFAR JANEZ,
izstop 28. 11. 2000; ZEVNIK VERA, izstop
28. 11. 2000; MIKLAVČIČ JANEZ, vstop
28. 11. 2000; FAJFAR JANEZ, UNIV. DIPL.
INŽ. GR, vstop 28. 11. 2000; ZEVNIK
VERA, UNIV. DIPL. INŽ. GR., vstop 28. 11.
2000.
Razno: sprememba statuta družbe dne
22.12.2000 - Srg 3544/2000.

LJUBLJANA
Rg-1107
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/14930 z dne 3. 1.
2001 pri subjektu vpisa TOCCA COMMUNICATIONS, tržno komuniciranje in svetovanje, d.o.o. sedež: Šmartinska cesta
130, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/32974/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba firme, naslova sedeža, sprememba ustanoviteljev, deležev in zastopnikov s temile podatki:
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Matična št.: 1483340
Firma: GIGODESIGN, oblikovanje in
komunikacije, d.o.o.
Skrajšana firma: GIGODESIGN, d.o.o.
Sedež: Aleševčeva 37, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: STEFAN ANJA, Brajnikova
ulica 43, 1000 LJUBLJANA, vložek:
420.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 3.
2000; VRABEC INGRID, Detelova ulica 11,
1234 MENGEŠ, vložek: 210.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 2. 3. 2000; MEDJA
MATEVŽ, Igriška ulica 3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 735.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 27. 11. 2000; KLINAR MIHA, Velnarjeva ulica 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
735.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 11. 2000.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik MEDJA MATEVŽ, Igriška ulica 3,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 27. 11.
2000; zastopnik KLINAR MIHA, Velnarjeva
ulica 7, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
27. 11. 2000.
Rg-1120
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10397 z dne 16. 12. 1999 pri subjektu
vpisa HRANILNO-KREDITNA SLUŽBA
BRANA, p.o., sedež: Šmartinska 22, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01807/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5241189
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zor
Janez in Potočnik Miro, razrešena 31. 12.
1998, direktor Potočnik Miroslav, Ljubljana, Medenska cesta 64, imenovan 1. 1.
1999.
Rg-1137
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12553 z dne 16. 12. 1999 pri subjektu
vpisa ZADRUGA BRANA, z.o.o., Ljubljana, Šmartinska 22, sedež: Šmartinska
22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01365/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5014930
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Zor Janezu, ki je bil razrešen dne 31. 5.
1999.
Rg-1645
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/00006 z dne 5. 1.
2001 pri subjektu vpisa LINDE KALTETECHNIK GESMBH, DUNAJ - Podružnica
Ljubljana, sedež: Tržaška 135, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/34033/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: popravni sklep srg 15288/2000 zaradi firme in naziva ustanovitelja s temile
podatki:
Matična št.: 1585177
Firma: LINDE KAELTETECHNIK GESMBH, DUNAJ - Podružnica Ljubljana
Ustanovitelji: LINDE KAELTETECHNIK
GESELLSCHAFT M.B.H., Altwirthgasse 610, DUNAJ, vložek: 0,00 SIT, vpisan kot
ust.podr., vstop: 25. 10. 2000.

Rg-2856
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/15146 z dne 12. 2.
2001 pri subjektu vpisa PAT TEL podjetje
za razvoj, proizvodnjo in trgovino d.o.o.
sedež: Pot heroja Trtnika 16, 1261 DOBRUNJE, vpisanem pod vložno št.
1/32467/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba ustanoviteljev in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 1453840
Ustanovitelji: ŽABOT ANTON, Linhartova
cesta 88, 1000 LJUBLJANA, vložek:
700.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
27. 11. 2000; POLAJŽER PETRA, Brezje pri
Podplatu 9, 3241 PODPLAT, vložek:
700.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
27. 11. 2000; ĐUKIČ ZORAN, Matjaževa ulica 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
700.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
27. 11. 2000; ŠIROK TOMAŽ, Škofjeloška
cesta 27, 1215 MEDVODE, vložek:
700.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 11. 2000; PEČNIK MARJAN, Rusjanov
trg 9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 700.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 11. 2000; VIDMAR AVGUŠTIN, Pot heroja Trtnika 16, 1261
DOBRUNJE, vložek: 700.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 11. 2000.
Osebe pooblaščene za zastopanje: direktor ĐUKIČ ZORAN, Matjaževa ulica 13,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 27. 11.
2000, zastopa brez omejitev; direktor ŠIROK TOMAŽ, Škofjeloška cesta 27, 1215
MEDVODE, imenovanje: 27. 11. 2000.
Rg-2934
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/01179 z dne 12. 2.
2001 pri subjektu vpisa SPEKTER družba
za posredniške dejavnosti na področju
špedicije in trgovinsko-turistične dejavnosti d.o.o., Ljubljana, Linhartova 8 sedež: Linhartova 8, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/03500/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: sprememba
naslova sedeža in firme s temile podatki:
Matična št.: 5334632
Firma: SPEKTER družba za posredniške dejavnosti na področju špedicije in
trgovinsko-turistične dejavnosti d.o.o.,
Ljubljana
Sedež: Letališka 16, 1000 LJUBLJANA
Rg-3910
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/01161 z dne 27. 2.
2001 pri subjektu vpisa SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE DRAMA LJUBLJANA sedež: Erjavčeva 1, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/21228/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: vpis
matične številke ustanovitelja in naslova
ustanovitelja s temile podatki:
Matična št.: 5698375
Ustanovitelji: REPUBLIKA SLOVENIJA,
Gregorčičeva 20, 1000 LJUBLJANA, vložek: 0,00 SIT, odgov. do dol. višine, vstop:
19. 2. 1997.
Rg-3953
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/02880 z dne 28. 2.
2001 pri subjektu vpisa MATEUS, podjet-
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je za trgovino in poslovne storitve, d.o.o.
sedež: Palmejeva 4, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/33271/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 1532138
Osebe pooblaščene za zastopanje: direktor ANĐELIĆ VESNA, Ul. Pive Karamatijevića br. 12, BEOGRAD, razrešitev: 25. 1.
2001; zastopnik ANĐELIĆ BRANIMIR, Krndelja 050, SARAJEVO, razrešitev: 25. 1.
2001, namestnik direktorja; direktor ANĐELIĆ BRANIMIR, Krndelja 050, SARAJEVO,
imenovanje: 25. 1. 2001.
Rg-3977
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/03057 z dne 7. 3.
2001 pri subjektu vpisa KOMPAS DESIGN
podjetje za marketing in design, d.d. sedež: Dunajska 21, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/10986/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5461324
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor VAJDA BARBARA, Glavarjeva ulica
56, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 31. 1.
2001; direktor HAJDINJAK SILVO, Maroltova 1, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
1. 2. 2001.

MURSKA SOBOTA
Rg-3431
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 1997/00462 z
dne 16. 2. 2001 pri subjektu vpisa DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA PROSENJAKOVCI KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA
PARTOSFALVA sedež: PROSENJAKOVCI
97 C, 9207 PROSENJAKOVCI, vpisanem
pod vložno št. 1/00212/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: SPREMEMBA NAZIVA OSEBE, POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE s temile podatki:
Matična št.: 5243289000
Osebe, pooblaščene za zastopanje: ravnatelj KOŠA EVGEN, VELIKA POLANA 216
A, 9225 VELIKA POLANA, razrešitev: 31. 7.
1997; ostalo KOŠA EVGEN, VELIKA POLANA 216 A, 9225 VELIKA POLANA, imenovanje: 1. 8. 1997.
Rg-3433
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 1998/00335 z
dne 20. 2. 2001 pri subjektu vpisa DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA PROSENJAKOVCI KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA
PARTOSFALVA sedež: PROSENJAKOVCI
97 C, 9207 PROSENJAKOVCI, vpisanem
pod vložno št. 1/00212/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: SPREMEMA OSEBE, POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE s
temile podatki:
Matična št.: 5243289000
Osebe pooblaščene za zastopanje: ostalo KOŠA EVGEN, VELIKA POLANA 216 A,
9225 VELIKA POLANA, razrešitev: 30. 6.
1998; ravnatelj HERMAN JOŽEFA, LENDAVSKA 37 C, 9000 MURSKA SOBOTA,
imenovanje: 1. 7. 1998.
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NOVO MESTO

Rg-3784
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2001/00082 z
dne 5. 3. 2001 pri subjektu vpisa PEZDIRC storitve, trgovina in gostinstvo d.o.o.
Griblje sedež: Griblje št. 70, 8332 GRADAC,
vpisanem
pod
vložno
št.
1/02692/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: uskladitev dejavnosti z Uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5668328
Dejavnost: 2030 Stavbno mizarstvo, vpis
5. 3. 2001; 2040 Proizvodnja lesene embalaže, vpis 5. 3. 2001; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa, vpis 5. 3. 2001;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva, vpis 5. 3. 2001; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis 5. 3. 2001;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala, vpis 5. 3. 2001; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 5. 3. 2001; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo, vpis 5. 3. 2001; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki, vpis
5. 3. 2001; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki, vpis 5. 3. 2001; 5170
Druga trgovina na debelo, vpis 5. 3. 2001;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili, vpis 5. 3.
2001; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah, vpis 5. 3.
2001; 5261 Trgovina na drobno po pošti,
vpis 5. 3. 2001; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah, vpis 5. 3. 2001;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis 5. 3. 2001; 5522 Dejavnost
kampov, vpis 5. 3. 2001; 5523 Druge nastanitve za krajši čas, vpis 5. 3. 2001; 5540
Točenje pijač in napitkov, vpis 5. 3. 2001;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov, vpis 5. 3. 2001.

Izbrisi
CELJE
Rg-3557
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/02611 z dne 28. 2.
2001 pod št. vložka 1/01498/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5349567
Firma: ŠUSTER IN ŠUSTER trgovina,
d.n.o. Šentjur pri Celju, Vodruž 8/b
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Vodruž 8/b, 3230 ŠENTJUR
PRI CELJU
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo: ŠUSTER DRAGICA, Vodruž 8/b, 3230 ŠENTJUR, odg. s svojim premož., vstop: 20. 4.

1994; ŠUSTER IVAN, Vodruž 8/b, 3230
ŠENTJUR, odg. s svojim premož., vstop:
20. 4. 1994.
Obrazložitev: ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur.list RS št. 30/93, v
nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko
družbo. V skladu z določilom drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila vseh
morebitnih obveznosti izbrisane družbe.
Pravni pouk: zoper sklep je dopustna pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

NOVA GORICA
Rg-3818
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2001/00334 z dne
28. 2. 2001 pod št. vložka 1/03609/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5947324
Firma: KALPO Proizvodnja obutve
d.o.o. Kal nad Kanalom
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kal nad Kanalom, 5214 KAL
NAD KANALOM
Osnovni kapital: 2.917.300,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo: OBČINA KANAL, TRG SVOBODE 23, 5213 KANAL, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 5. 1996; LIPIČAR BARBARA,
KAL NAD KANALOM 109, 5214 KAL NAD
KANALOM, vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 5. 1996; COLAVINI SONJA, KAL NAD KANALOM 135, 5214 KAL
NAD KANALOM, vložek: 10.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 6. 5. 1996; SKRT NADJA,
LEVPA 86, 5214 KAL NAD KANALOM, vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 5. 1996; LIPIČAR VOJKA, KAL NAD KANALOM 78, 5214 KAL NAD KANALOM, vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 5. 1996; PERKON ALENKA, KAL NAD
KANALOM 187, 5214 KAL NAD KANALOM,
vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 5. 1996; LIPIČAR CVETKA, KAL NAD KANALOM 78, 5214 KAL NAD KANALOM, vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 5. 1996; ČESNIK NADA, KAL NAD KANALOM 139, 5214 KAL NAD KANALOM,
vložek: 252.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 5. 1996; MUROVEC STANKO, KAL
NAD KANALOM 119, 5214 KAL NAD KANALOM, vložek: 203.800,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 5. 1996; PIRIH JOŽEFA, KAL
NAD KANALOM 73, 5214 KAL NAD KANALOM, vložek: 203.800,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 5. 1996; VONČINA ANA - ANICA, KAL NAD KANALOM 74, 5214 KAL NAD
KANALOM, vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 5. 1996; LEVPUŠČEK SILVANA, KAL NAD KANALOM 146, 5214
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KAL NAD KANALOM, vložek: 10.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 5. 1996; BIZJAK ANAMARIJA, KAL NAD KANALOM 127,
5214 KAL NAD KANALOM, vložek:
10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 5.
1996; HUMAR LJUBICA, KAL NAD KANALOM 46, 5214 KAL NAD KANALOM, vložek: 203.800,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 5. 1996; PAVŠIČ JOŽICA, KAL NAD KANALOM 118, 5214 KAL NAD KANALOM,
vložek: 223.900,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 5. 1996; NIMANI ŠEHRETE, KAL
NAD KANALOM 111 A, 5214 KAL NAD KANALOM, vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 5. 1996; ŽBOGAR VESNA, BANJŠICE 40, 5214 KAL NAD KANALOM, vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 5. 1996; ČRNKO SLAVICA, KAL NAD KANALOM 35, 5214 KAL NAD KANALOM, vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 5. 1996; HUMAR JADRANKA, KAL NAD
KANALOM 119 A, 5214 KAL NAD KANALOM, vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 6. 5. 1996; PIRIH MIRA, KAL NAD
KANALOM 153, 5214 KAL NAD KANALOM,
vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 5. 1996; PODGORNIK INGRID, KAL NAD
KANALOM 144, 5214 KAL NAD KANALOM,
vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 5. 1996; RIJAVEC LJUBICA, LOKOVEC
203, 5253 ČEPOVAN, vložek: 10.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 5. 1996; HUMAR DARJA, LOKOVEC 172, 5253 ČEPOVAN, vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 6. 5. 1996; PISK BOŽICA, LOKOVEC 178, 5253 ČEPOVAN, vložek:
10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 5.
1996; ŠULIGOJ SILVA, LOKOVEC 180,
5253 ČEPOVAN, vložek: 10.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 6. 5. 1996; ŠARIČ RADOJKA, GRADNIKOVA 18, 5213 KANAL,
vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 5. 1996; KODELE ZDENKA, AVČE 29,
5213 KANAL, vložek: 10.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 6. 5. 1996; BAVDAŽ LILIJANA, LEVPA 94, 5214 KAL NAD KANALOM, vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 6. 5. 1996; BREMEC IDA, KAL NAD
KANALOM 87, 5214 KAL NAD KANALOM,
vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 5. 1996; LIPIČAR IRMA, KAL NAD KANALOM 166, 5214 KAL NAD KANALOM, vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 5. 1996; HUMAR IRENA, LEVPA 42,
5214 KAL NAD KANALOM, vložek:
10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 5.
1996; ŠULIGOJ ZDENKA, LEVPA 11, 5214
KAL NAD KANALOM, vložek: 10.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 5. 1996; VONČINA NEVENKA, KAL NAD KANALOM 1,
5214 KAL NAD KANALOM, vložek:
10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 5.
1996; BERLOT SONJA, LEVPA 9 A, 5214
KAL NAD KANALOM, vložek: 10.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 5. 1996; KONJEDIC NEVENKA, KAL NAD KANALOM
12, 5214 KAL NAD KANALOM, vložek:
10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 5.
1996; ŠULIGOJ SILVANA, KAL NAD KANALOM 9, 5214 KAL NAD KANALOM, vložek:
10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 5.
1996; LEVPUŠČEK OLGA, LEVPA 6, 5214
KAL NAD KANALOM, vložek: 10.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 5. 1996; ŠTRUKELJ SIMONA, LEVPA 102, 5214 KAL NAD
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KANALOM, vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 5. 1996; SREBRNIČ NIVES, GORENJA VAS 51, 5213 KANAL, vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 5. 1996.
Obrazložitev: ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur.list RS št. 30/93, v
nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko
družbo. V skladu z določilom drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila vseh
morebitnih obveznosti izbrisane družbe.
Pravni pouk: zoper sklep je dopustna pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
KRŠKO
Srg 1328/94
Rg-4256
Okrožno sodišče v Krškem kot registrsko sodišče je na predlog predlagatelja Haj,
trgovina in proizvodnja, Sevnica, d.o.o., Dalmatinova 6, Sevnica, za vpis prenehanja
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra na podlagi določila 398.
člena zakona o gospodarskih družbah ter
38. in 25. člena uredbe o vpisu družb in
drugih pravnih oseb v sodni register dne,
5. 4. 2001 po uradni dolžnosti sklenilo:
Haj, trgovina in proizvodnja Sevnica,
d.o.o., Dalmatinova 6, se izbriše iz sodnega registra.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzela Hahn Judita,
Dalmatinova 6, Sevnica.
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri
tem sodišču, v dveh izvodih.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 5. 4. 2001
Srg 2019/94
Rg-4258
Okrožno sodišče v Krškem kot registrsko sodišče je na predlog predlagatelja Velin, trgovsko podjetje Boštanj, d.o.o., Dolenji Boštanj 99, Boštanj, za vpis prenehanja
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra na podlagi določila 398.
člena zakona o gospodarskih družbah ter
38. in 25. člena uredbe o vpisu družb in
drugih pravnih oseb v sodni register, dne
5. 4. 2001 po uradni dolžnosti sklenilo:
Velin, trgovsko podjetje Boštanj,
d.o.o., Dolenji Boštanj 99, Boštanj, se
izbriše iz sodnega registra.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe sta prevzela Lindič Branko, Dolenji Boštanj 33, Boštanj in Vešligaj
Marjan, Raka 101, Raka.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri
tem sodišču, v dveh izvodih.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 5. 4. 2001
Srg 200/97
Rg-4259
Okrožno sodišče v Krškem kot registrsko sodišče je na predlog predlagatelja Breza, trgovsko podjetje Blanca, d.o.o., Dolnje
Brezovo 5, Blanca, za vpis prenehanja družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra na podlagi določila 398. člena zakona o gospodarskih družbah ter 38.
in 25. člena uredbe o vpisu družb in drugih
pravnih oseb v sodni register, dne 5. 4.
2001 po uradni dolžnosti sklenilo:
Breza, trgovsko podjetje Blanca,
d.o.o., Dolnje Brezovo 5, Blanca, se izbriše iz sodnega registra.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe sta prevzela Jožef Klaužar
in Marija Klaužar, oba Dolnje Brezovo 5,
Blanca.
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri
tem sodišču, v dveh izvodih.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 5. 4. 2001
Srg 2704/94
Rg-4260
Okrožno sodišče v Krškem kot registrsko sodišče je na predlog predlagatelja Slip,
proizvodnja in trgovina Krško, d.o.o., Kremen 4f, Krško, za vpis prenehanja družbe
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra na podlagi določila 398. člena
zakona o gospodarskih družbah ter 38. in
25. člena uredbe o vpisu družb in drugih
pravnih oseb v sodni register, dne 5. 4.
2001 po uradni dolžnosti sklenilo:
Slip, proizvodnja in trgovina Krško,
d.o.o., Kremen 4f, Krško, se izbriše iz sodnega registra.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzela Margareta Žajber, Kremen 4f, Krško.
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri
tem sodišču, v dveh izvodih.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 5. 4. 2001
Srg 1458/94
Rg-4261
Okrožno sodišče v Krškem kot registrsko sodišče je na predlog predlagateljice
Klanjčar Jožice, Ulica Prvega maja 1, Dobova, za vpis prenehanja družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra,
na podlagi določila 398. člena zakona o
gospodarskih družbah ter 38. in 25. člena
uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb
v sodni register, dne 5. 4. 2001 po uradni
dolžnosti sklenilo:
Alfa, podjetje za trgovino, gostinstvo
in turizem, d.o.o., Brežice, V. Vlahoviča
2, se izbriše iz sodnega registra.
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Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzela Klanjčar Jožica, Ulica Prvega maja 1, Dobova.
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri
tem sodišču, v dveh izvodih.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 5. 4. 2001

LJUBLJANA
Srg 4241/2000
Rg-4166
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog Wegener in partner, trgovina in storitve, d.n.o., Peričeva 7,
Ljubljana, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe objavlja sklep:
Wegener in partner, trgovina in storitve, d.n.o., Peričeva 7, Ljubljana, reg. št.
vl. 1/26384/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 27. 3.
2000.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Mekinc Poly, Peričeva
7, Ljubljana in Wegener Wolfgang Eberhard,
Slovenska 8, Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 3. 2001

NOVA GORICA
Srg 545/2001
Rg-4255
Družba AGENS, Izvajanje, zastopanje,
posredovanje, d.o.o., Nova Gorica, s sedežem v Solkanu, Vezna pot 4, vpisana
pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. 1-404-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 6. 3. 2001.
Ustanovitelj družbe je Vuga Aleš, Vezna
pot 4, Solkan, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 4. 2001
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Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke
Avtokleparstvo - Bar Artnik Jožef, s.p., Na
tratah 19 – 3330 Mozirje, preklicuje staro
štampiljko z dne 23. 4. 2001 – Avtokleparstvo, Artnik Jožef, s.p., Na tratah 19, 3330
Mozirje. Ob-47863
Intereuropa mednarodna špedicija, transport in pomorska agencija, delniška družba, Koper, preklicuje štampiljko z naslednjo
vsebino: INTEREUROPA d.d. Filiala špedicije Maribor 14.
Ob-47553
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230
Lenart v Slovenskih goricah, Občinska volilna komisija Občine Lenart preklicuje okrogel
žig (d= 35 mm) z napisom “Občina Lenart,
Občinska volilna komisija, Lenart” in grbom
Občine Lenart v sredini žiga. Ob-47864
Socialdemokratska stranka Slovenije preklicuje žig okrogle oblike občinskega odbora
SDS Ilirska Bistrica št. 1. Ob-47813

Priglasitveni list
Avtoprevoznik Rebol Janez s.p., Cesta
na Klanec 4, Kranj, priglasitveni list, opravilna št. 18-965/94, izdan dne 9. 6. 1994.
gnc-53469
Bizilj Anton, Cesta Andreja Bitenca 108,
Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
033182/1147/01-37/1995, izdana dne 7.
10. 1996 pri OZS. gnw-53774
Debevec Franc, Begunje 150, Begunje
pri Cerknici, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 010707/0554/00-14/1995. gnv-53529
Dolinšek Samo, Gasilska 9, Selnica ob
Dravi, priglasitveni list, opravilna št.
068-0095-94, izdan dne 8. 4. 1994.
gno-53607
Džopa Himso, Ulica Andreja Kumarja 33,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
28-3029/00, izdan dne 1. 2. 2000.
gnw-53524
Gojkošek Daniel, Majdoše 42/g, Hajdina,
obrtno
dovoljenje,
št.
060510/2245/01-52/1998 - original reprezentativno obrtno dovoljenje, izdano dne
16. 6. 1998. gnb-53470
Košec Ladislav, Podgorica 21, Ljubljana-Črnuče,
obrtno
dovoljenje,
št.
037263/0963/00-34/1995. gnx-53548
Lep Bojan s.p., Janeževa gora 21/a, Selnica ob Dravi, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 066294/1021/01-78/1998, izdala
OZS. gnm-53259
Okrepčevalnica Demšar, Vrhunc Roman
s.p., Zadobravška cesta 9, Ljubljana-Polje,
priglasitveni list, opravilna št. 26-622/94.
gne-53471
Polanec Gorazd, S. Severja 7, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 64-6540/00,
izdan dne 29. 5. 2000. gnk-53261

Sadar Andrej, Valentiničeva 25, Laško,
priglasitveni list, opravilna št. 20-0264/94,
ERO 5164287, izdan dne 2. 11. 1994 in
20. 9. 1995 pri DURS DU Celje, izpostava
Laško. gnh-53764
Skornšek Jože s.p., Hribarjeva 10, Mozirje, priglasitveni list, opravilna št. 35-0332/94,
izdan dne 27. 5. 1994. gnc-53569
Suša Marijan s.p., Dolenja vas 16/a, Senožeče, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
018474/0959/00-58/1995, izdana dne 6.
3. 1995 pri OZS. gnt-53577
Šifrar Aleš, Gorenji Vrsnik 20, Spodnja
Idrija, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
11-0737/96, izdana dne 1. 7. 1996.
gne-53396
Transport Piškur Ivan s.p., Škovec 16,
Velika Loka, priglasitveni list, opravilna št.
057-032/94, izdan dne 1. 2. 1994.
gne-53467
Žekar Drago, Gradiški dol 6/b, Rogaška
Slatina, priglasitveni list, opravilna št.
54-0078/94. gnj-53437
Žekar Drago, Gradiški dol 6/b, Rogaška
Slatina, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
043229/0846/00-64/1995 - reprezentativno. gni-53438

Potne listine
Aleš Luznar Kaja, Valvazorjev dvor 5, Grosuplje, potni list, št. BA 613372, izdala UE
Grosuplje. gnv-53475
Bajec Sebastjan, Preglov trg 12, Ljubljana, potni list, št. BA 736321, izdala UE Ljubljana. gnx-53648
Baznik Miha, Vinje 109, Dol pri Ljubljani,
potni list, št. BA 998312, izdala UE Ljubljana. gno-53482
Bertoncelj Luka, Zbilje 7/d, Medvode,
potni list, št. BA 853961, izdala UE Ljubljana. gni-53738
Bešlagić Fatima, Trg 4. aprila 5, Mežica,
potni list, št. BA 73121, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnv-53400
Bešter Marjeta, Na Kresu 19, Železniki,
potni list, št. AA 893877. gny-53422
Bešter Uroš, Na Kresu 19, Železniki, potni list, št. BA 750728. gnx-53423
Bojan Urh, Grič 4, Ljubljana, potni list, št.
AA 347488, izdala UE Ljubljana. gnz-53546
Bojić Danijel, Čanžekova ulica 56, Ljubljana, potni list, št. BA 859838, izdala UE
Ljubljana. gnw-53624
Brunček Irena por. Zupančič, Prapretno
52/a, Hrastnik, potni list, št. BA 191207,
izdala UE Hrastnik. gnh-53714
Brunček Primož, Kovinarsko naselje 4/a,
Trbovlje, potni list, št. BA 279954, izdala UE
Hrastnik. gni-53713
Buhanec Suzana, Gospodinjska ulica 23,
Ljubljana, potni list, št. AA 67655, izdala UE
Ljubljana. gnp-53456
Cafuta Aleksander, Gulden str. 79,
42277 Wuppertal, potni list, št. BA 675715.
gnt-53227
Ceglar Alojzij, Bukovica 23, Šentvid pri
Stični, potni list, št. BA 260709, izdala UE
Grosuplje. gnj-53512
Conta Janez, Velika Kostrevnica 10, Šmartno pri Litiji, potni list, št. BA 653619, izdala
UE Litija. gnz-53721
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Cotič Marija Perina, Šinigojska ulica 4,
Dornberk, potni list, št. BA 246020, izdala
UE Nova Gorica. gnb-53645
Černe Janko, Kromberk, Damber 36,
Nova Gorica, potni list, št. AA 780456, izdala UE Nova Gorica. gnb-53520
Česnik Renata, Bukovje 43, Postojna,
potni list, št. AA 97280, izdala UE Postojna.
gnx-53673
Čučković Danko, Seškova cesta 2, Medvode, potni list, št. BA 736922, izdala UE
Ljubljana. gnv-53725
Dodig Dejan, Ponikva 64/a, Ponikva, potni list, št. AA 902383, izdala UE Šentjur.
gnm-53759
Domladis Mitja, II. prek. brigade 11, Koper - Capodistria, potni list, št. BA 405024.
gng-53515
Drofenik Aleša, Petrovičeva 13, Ljubljana, potni list, št. BA 731554, izdala UE
Ljubljana. gnc-53444
Drujkič Aljoša, Brodarjev trg 13, Ljubljana, potni list, št. BA 738777, izdala UE
Ljubljana. gnz-53221
Dušanič Maja, Sotensko pri Šmarju
33/a, Šmarje pri Jelšah, potni list, št. BA
923805, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnq-53305
Đukanović Alenka, Gradnikova ulica 4,
Kranj, potni list, št. BA 67725, izdala UE
Kranj. gne-53442
Faleš Vera, Račka cesta 6, Orehova vas,
potni list, št. AA 106764, izdala UE Maribor. gnr-53329
Farič Tomislav, Polana 19, Puconci, potni list, št. BA 779989, izdala UE Murska
Sobota. gnd-53618
Fratnik Zvonimir, Stantetova 22, Velenje, potni list, št. AA 441939. gnr-53754
Gajšak Suzana, Škocjan 34/a, Koper Capodistria, potni list, št. BA 233141.
gne-53517
Gajšak Zdravko, Škocjan 34/a, Koper Capodistria, potni list, št. BA 233142.
gnf-53516
Gajšek Peter, Zaloška cesta 8, Ljubljana, potni list, št. AA 533863, izdala UE
Ljubljana. gnk-53711
Gak Natali, Sv. Anton, Vrtine 5/a, Pobegi, potni list, št. BA 669803. gnb-53749
Gatić Baltić Rankica, Tovarniška cesta
3/b, Ajdovščina, potni list, št. AA 695922,
izdala UE Ajdovščina. gnj-53287
Geršak David, Kersnikova ulica 6/a, Celje, potni list, št. AA 541258. gnl-53760
Golubović Igor, Pot na Fužine 3, Ljubljana, potni list, št. BA 773734, izdala UE
Ljubljana. gnr-53654
Grbić Slobodan, Rimska cesta 2/c, Laško, potni list, št. BA 10715. gnn-53433
Gregorič Maja, Skrilje 13, Dobravlje, potni list, št. BA 895105, izdala UE Ajdovščina. gnz-53646
Grilj Marija, Novo Polje, Cesta VII/131
b, Ljubljana-Polje, potni list, št. AA 716285,
izdala UE Ljubljana. gno-53582
Grm Barbara, Srednja vas 51, Srednja
vas v Bohinju, potni list, št. BA 977148.
gnx-53748
Halebić Damir, Beblerjev trg 1, Ljubljana, potni list, št. BA 950785, izdala UE
Ljubljana. gny-53672
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Hiti Drago, Peščenk 32, Cerknica, potni
list, št. AA 637016, izdala UE Cerknica.
gny-53572
Hočevar Janez, Tesovnikova ulica 44, Ljubljana, potni list, št. AA 712144, izdala UE
Ljubljana. gns-53278
Hostar Matevž, Kokrica, Grosova 19,
Kranj, potni list, št. BA 650570. gnl-53414
Hvala Peter, Vojsko 41, Idrija, potni list,
št. BA 727836. gno-53461
Janušić Danijel, Beblerjev trg 11, Ljubljana, potni list, št. BA 949903, izdala UE Ljubljana. gnj-53737
Jašarević Nedžad, Zoletova ulica 11, Ljubljana, potni list, št. BA 994558, izdala UE
Ljubljana. gns-53753
Javornik Davorin, Čemažerjeva ulica 9,
Ljubljana, potni list, št. BA 479083, izdala
UE Ljubljana. gnp-53781
Javornik Klavdija, Velika vas pri Krškem
10, Leskovec pri Krškem, potni list, št. BA
917759, izdala UE Krško. gnh-53664
Jug Miran, Petrovičeva ulica 9, Ljubljana,
potni list, št. BA 590776, izdala UE Ljubljana. gnn-53783
Kandus Neli, Vrtovin 71/d, Črniče, potni
list, št. BA 955833, izdala UE Ajdovščina.
gnn-53408
Kantarević Sanela, Parmova 49, Ljubljana, potni list, št. BA 772726, izdala UE Ljubljana. gnz-53446
Kocjančič Tanja, Jagodje 49, Izola - Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI 138204,
izdala UE Izola. gnc-53294
Kolar Matjaž, Vena Pilona 8, Koper - Capodistria, potni list, št. AA 509316.
gnd-53643
Kopač Anže, Trg Prešernove brigade 7,
Kranj, potni list, št. BA 868321. gns-53303
Kotar Milena, Vrh 31, Šentrupert, potni
list, št. BA 298003, izdala UE Trebnje.
gnt-53777
Kovačič Tanja, Pohorska cesta 52, Hoče,
potni list, št. AA 242101. gnk-53761
Kragelj Jernej, Cankarjeva ulica 6, Mengeš, potni list, št. BA 399720, izdala UE
Domžale. gnl-53510
Krčmar Adrijana, Dvorjane 109/b, Spodnji Duplek, potni list, št. CA 1598. gne-53417
Krčmar Nataša, Dvorjane 109/b, Spodnji
Duplek, potni list, št. BA 467305. gnd-53418
Kšela Rok, Staneta Severja 18, Maribor,
potni list, št. AA 297397. gnt-53277
Kužner Edvard, Prvomajska 22/a, Celje,
potni list, št. AA 276477. gnl-53385
Lazar Danijel, Lojzeta Hrovata 5, Kranj,
potni list, št. BA 942106, izdala UE Kranj.
gnu-53276
Levstek Boris, Debevčeva pot 6, Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. BA 971768,
izdala UE Ljubljana. gnt-53652
Levstek Dušica, Debevčeva pot 6, Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. AA 464693,
izdala UE Ljubljana. gnu-53651
Levstek Igor, Debevčeva pot 6, Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. AA 1998, izdala
UE Ljubljana. gns-53653
Levstek Matjaž, Debevčeva pot 6, Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. BA 971768,
izdala UE Ljubljana. gnv-53650
Lichtenegger Andrej, Cesta talcev 8, Šoštanj, potni list, št. BA 698306. gnc-53369
Lipovec Dejan, Kidričeva 5, Lendava Lendva, potni list, št. BA 234258, izdala UE
Lendava. gns-53428

Magdič Tomaž, Škapinova 2, Celje, potni
list, št. AA 22904. gnl-53435
Markežič Črt, Parecag 110, Sečovlje Sicciole, potni list, št. BA 761649, izdala UE
Piran. gnc-53519
Markič Dejan, Stranska pot I/1a, Grosuplje, potni list, št. BA 678252, izdala UE
Grosuplje. gng-53740
Markoč Etelka, Dolnji Slaveči 50/a, Grad,
maloobmejno prepustnico, št. 14737.
gno-53432
Marolt Aleš, Vir, Gubčeva ulica 19, Domžale, potni list, št. AA 960694, izdala UE
Domžale. gnw-53724
Martinović Anka, Clevelandska 25, Ljubljana, potni list, št. BA 972081, izdala UE
Ljubljana. gnv-53750
Martinović Velimir, Clevelandska ulica 25,
Ljubljana, potni list, št. BA 972080, izdala
UE Ljubljana. gne-53717
Mihevc Jožica, Cankarjeva cesta 11, Logatec, potni list, št. BA 792021, izdala UE
Logatec. gns-53453
Mikulić Pero, Medvedova 7, Kamnik, potni list, št. BA 478142, izdala UE Kamnik.
gnk-53511
Mišić Zlatan, Beblerjev trg 1, Ljubljana,
potni list, št. BA 887602, izdala UE Ljubljana. gnx-53323
Mlakar Mirko, Paradiž 40/a, Cirkulane,
potni list, št. AA 358384. gnq-53380
Mramor Katja, Iršičeva 14, Celje, potni
list, št. BA 836238, izdala UE Celje.
gnp-53656
Murati Liridona, Stari trg 2, Ljubljana, potni list, št. CA 31229, izdala UE Ljubljana.
gnp-53556
Nikolić Drina, Brodarjev trg 11, Ljubljana,
potni list, št. AA 826799, izdala UE Ljubljana. gnf-53716
Nikolić Vladica, Brodarjev trg 11, Ljubljana, potni list, št. BA 770268, izdala UE Ljubljana. gng-53715
Oblak Diana, Volkmerjeva cesta 11, Ptuj,
potni list, št. BA 135160. gnt-53402
Ofner Zdenko, Pod smreko 6, Črnomelj,
potni list, št. AA 155909. gnk-53386
Pantelić Božo, Pod kostanji 10, Celje,
potni list, št. BA 776677. gnd-53693
Paravan Igor, Viška cesta 49/c, Ljubljana, potni list, št. AA 606046, izdala UE Ljubljana. gnm-53784
Perčič Mateja, Podvine 1, Šentjur, potni
list, št. AA 413554, izdala UE Šentjur pri
Celju. gnf-53691
Pirš Srečko, Pešnica 20, Šentjur, potni
list, št. AA 252512, izdalo MZZ RS.
gnk-53686
Polak Mihael, Polica 2/a, Naklo, potni
list, št. BA 858640. gnf-53616
Polak Tadeja, Ulica S. Gregorčiča 37,
Radovljica, potni list, št. BA 744445.
gnd-53518
Potisek Borut, Zaloška cesta 102, Ljubljana, potni list, št. BA 885897, izdala UE
Ljubljana. gnh-53614
Prezelj Tomaž, Zadnikarjeva 3, Ljubljana,
potni list, št. CA 31099, izdala UE Ljubljana.
gnu-53401
Primc Tatjana, Mošenik 13, Sava, potni
list, št. AA 176961, izdala UE Zagorje ob
Savi. gnf-53541
Pugelj Aleš, Koroška cesta 5, Kamnik,
potni list, št. BA 351628, izdala UE Kamnik.
gnz-53746
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Pungaršek Gašper, Litostrojska cesta 25,
Ljubljana, potni list, št. BA 663240, izdala
UE Ljubljana. gnl-53410
Ravnikar Andrej Božidar, Pražakova 6,
Ljubljana, potni list, št. AA 128452, izdala
UE Ljubljana. gnf-53491
Ristić Valentina, Glinška ulica 13, Ljubljana, potni list, št. BA 796974, izdala UE Ljubljana. gnc-53769
Sahiti Habibe, Adamičeva cesta 3/b, Grosuplje, potni list, št. BA530452, izdala UE
Grosuplje. gnr-53429
Setnikar Andrej, Hruševo 94, Dobrova,
potni list, št. AA 18519, izdala UE Ljubljana.
gng-53640
Sintič Bojan, Glinškova ploščad 12, Ljubljana, potni list, št. BA 314106, izdala UE
Ljubljana. gnt-53506
Sklepić Ivan, Bevkova 7, Žalec, potni list,
št. CA 37251. gnb-53670
Skubic Matija Jožef, Pod lipo 4, Črnomelj, potni list, št. AA 991330. gni-53388
Smajlagić Ervin, Kropa 3/b, Kropa, potni
list, št. BA 977051. gnl-53535
Stopar Ferdo, Ljubljanska cesta 24, Celje, potni list, št. AA 183929. gnh-53439
Stupnikar Irena, Na cvetači 15, Ljubljana,
potni list, št. AA 247245, izdala UE Ljubljana. gnh-53289
Šarić Fatima, Sora 26, Medvode, potni
list, št. AA 711721, izdala UE Ljubljana.
gnb-53320
Šarić Šukrija, Sora 26, Medvode, potni
list, št. AA 312372, izdala UE Ljubljana.
gnc-53319
Šepetavc Jurij Ferdo, Ulica Stanka Škalerja 17, Brežice, potni list, št. AA 748726,
izdala UE Brežice. gnc-53669
Šivic Gregor, Loka 2, Tržič, potni list, št.
BA 781573. gnv-53775
Škedelj Jelka, Lobodova ulica 23, Trzin,
potni list, št. AA 307932, izdala UE Ljubljana. gnc-53419
Štiherl Dušan, Dvedrova 25, Žalec, potni
list, št. BA 967330. gnq-53630
Tanko Vesna, Grič 2, Ljubljana, potni
list, št. BA 708256, izdala UE Ljubljana.
gnm-53284
Teichmeister Peter, Razbor 16, Loka pri
Zidanem Mostu, potni list, št. BA 196504,
izdala UE Ljubljana. gne-53667
Tomić Goran, Kolonija 1. maja 32, Trbovlje, potni list, št. BA 707249, izdala UE Ljubljana. gnv-53425
Tomše Alenka, Krška vas 31, Krška vas,
potni list, št. BA 890994, izdala UE Brežice.
gnv-53575
Trošt Matej, Poreče 6, Podnanos, potni
list, št. BA 652130, izdala UE Ajdovščina.
gny-53297
Tuš Branko, Herder str. 25, 12163 Berlin, potni list, št. BA 613814. gnu-53226
Varga Gregor, Strmeckijeva 22, Ljubljana,
potni list, št. CA 000020799. gnd-53393
Varl Ivana, Gradnikova cesta 97, Radovljica, potni list, št. AA 499115. gnp-53681
Verčko Aleksander, Jenkova cesta 19,
Velenje, potni list, št. BA 202678.
gno-53682
Vintar Srečko, Spodnji stari grad 10, Krško, potni list, št. BA 724993, izdala UE
Krško. gnk-53311
Vogrinčič Darja, Gornji trg 24, Ljubljana,
potni list, št. BA 557530, izdala UE Ljubljana. gns-53728
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Volavc Laura, Koroška vas na Pohorju 9,
Zreče, potni list, št. BA 825795, izdala UE
Slovenske Konjice. gnp-53256
Vrančič Miha, Polanškova ulica 5, Ljubljana-Črnuče, potni list, št. BA 617188, izdala
UE Ljubljana. gnz-53571
Zgonec Ervin, Dillinger Weg 3, 86156
Augsburg, Nemčija, potni list, št. BA
580483. gnu-53301
Zmrzlikar Vid, Koseze 32, Ljubljana, potni list, št. AA 678672, izdala UE Ljubljana.
gnq-53780
Zupanc Dieter, Betnavska cesta 85/a,
Maribor, potni list, št. AA 64414. gnx-53773
Zvara Pavel, Trnovska 4, Ljubljana, potni
list, št. B 000326, izdala UE Ljubljana.
gne-53692
Žnidar Ivan, Prožinska vas 26, Štore, potni list, št. AA 508516. gnf-53766

Osebne izkaznice
Apšner Jurij, Mali Beograd 16, Ruše, osebno izkaznico, št. 348521. gng-53665
Baumkircher Matej, Reška ulica 29, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 335175.
gnv-53550
Bešić Rasima, Tončka Dežmana 2, Kranj, osebno izkaznico, št. 783910.
gnb-53345
Bitenc Avguština, Huje 33, Kranj, osebno
izkaznico, št. 212175. gnp-53431
Bojanovič Marija, Škoflekova 10, Vojnik,
osebno izkaznico, št. 21743. gnt-53377
Bokal Marjian, Poljanska cesta 41, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 644225.
gnc-53644
Brunček Franc, Novo Polje IX/15, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 69396.
gng-53590
Butara Davor, Jurčičeva 10, Brežice, osebno izkaznico, št. 106098. gnd-53318
Cerovac Matjaž, Tomšičeva 1/a, Žalec,
osebno izkaznico, št. 683213. gnp-53381
Čušin Majda, Jarška cesta 36/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 641912.
gnd-53543
Drobnič Marija, Liebknechtova 52, Maribor, osebno izkaznico, št. 649051.
gnn-53533
Dubajić Aleksandra, Kocljeva 14/g, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 227849.
gnd-53293
Ferjančič Pavla, Vojsko 11, Idrija, osebno izkaznico, št. 82200. gnm-53659
Finžgar Ivan, Staneta Severja 7, Maribor,
osebno izkaznico, št. 262172. gny-53272
Fišer Mirjam, Kersnikova 5, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 120914. gnz-53621
Fleisinger Zora, Vošnjakova 29, Maribor,
osebno izkaznico, št. 594351. gnk-53436
Godec Marta, Hladnikova 16, Križe, osebno izkaznico, št. 27320. gnf-53391
Hudovornik Marija, Potrčeva 2, Maribor,
osebno izkaznico, št. 21498. gng-53390
Intihar Tilen, Agrokombinatska 74/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 670397.
gnq-53555
Isović Zuhra, Klopčičeva 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 497941. gnv-53300
Jančar Janez, Nuskova 24, Rogašovci,
osebno izkaznico, št. 715022. gnt-53527

Jurić Rajko, Britof 266, Kranj, osebno
izkaznico, št. 133224. gnf-53241
Kavčič Sabina, Podreber 16, Naklo, osebno izkaznico, št. 367917. gnh-53314
Kerec Maja, Pot pod Gradiščem 2, Naklo, osebno izkaznico, št. 266989.
gnt-53427
Kikelj Marija, Grabče 9, Zgornje Gorje,
osebno izkaznico, št. 259635. gnm-53459
Kiš Tomislav, Cesta proletarskih brigad
79, Maribor, osebno izkaznico, št. 397956.
gnm-53534
Kodelja Klavdija, Ul. padlih borcev 31,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
16637. gne-53742
Kodrič Vlasta, Verdnikova 1, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 152462. gnq-53680
Kolednik Anita, Brezula 44, Rače, osebno izkaznico, št. 152700. gnz-53271
Komovec Vanda, Vojkova 15, Postojna,
osebno izkaznico, št. 278256. gne-53292
Končnik Andreja, Maistrova ulica 10, Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št. 282606.
gnn-53762
Korelc Anton, Šubljeva 5, Mengeš, osebno izkaznico, št. 665069. gne-53767
Kotar Milena, Vrh 31, Šentrupert, osebno izkaznico, št. 398103. gns-53778
Kragelj Špela, Perkova 4, Domžale, osebno izkaznico, št. 229307. gnm-53609
Krampač Natalija, Kopriva 1, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 269208. gnw-53299
Križnar Viktor, Žiganja vas 60/b, Križe,
osebno izkaznico, št. 514326. gni-53538
Kropin Jožefa, Hrastje 30, Limbuš, osebno izkaznico, št. 788557. gnb-53395
Krošl Jožefa, Župančičeva ulica 10, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
249644. gnx-53398
Krušič Jana, Prvačina 238, Prvačina, osebno izkaznico, št. 417864. gny-53747
Kržišnik Marija, Sveti duh 121, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 417923.
gne-53317
Lapajne Ivana, Na vasi 1, Spodnja Idrija,
osebno izkaznico, št. 306506. gno-53382
Lesjak Robert, Mali Okič 20/a, Cirkulane, osebno izkaznico, št. 502064.
gni-53513
Mahmutović Mumin, Jenkova 19, Velenje, osebno izkaznico, št. 308420.
gnp-53306
Majcen Neža, Pečarjeva 10, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 312110.
gnk-53561
Mauch Janko, Koroška ulica 4, Lesce,
osebno izkaznico, št. 425949. gnf-53291
Maver Irena, Na gaju 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 801328. gnu-53426
Mikložič Matjaž, Dol pri Borovnici 45, Borovnica, osebno izkaznico, št. 235669.
gns-53528
Morson Veronika, Reboljeva 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 739545. gnq-53280
Orešnik Jure, Zgornje Pirniče 96/d, Medvode, osebno izkaznico, št. 341606.
gng-53490
Osterman Barbara, Šubljeva 9, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 582313. gnv-53600
Ozmec Dušanka, Tibolci 54/a, Gorišnica,
osebno izkaznico, št. 736510. gnb-53295
Pajk Ivan, Tenetiše 10, Litija, osebno izkaznico, št. 741557. gnp-53531
Pavlin Marko, Grajzerjeva 6, Medvode,
osebno izkaznico, št. 329622. gnc-53719
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Perkovič Ivan, Fram 153/a, Fram, osebno izkaznico, št. 223560. gnw-53674
Pocajt Sašo, Smetanova ulica 31, Maribor, osebno izkaznico, št. 714913.
gnp-53406
Pogorevc Sonja, Borova vas 20, Maribor, osebno izkaznico, št. 335906.
gng-53315
Pregelj Ludvik, Kajuhova ulica 16, Celje,
osebno izkaznico, št. 402898. gnm-53309
Premrl Klemen, Kidričevo naselje 22, Postojna, osebno izkaznico, št. 555080.
gng-53540
Radiković Franjo, Kebetova ulica 8, Kranj,
osebno izkaznico, št. 485292. gnv-53675
Rebula Tadeja, Kajuhova 1/a, Izola - Isola,
osebno izkaznico, št. 754256. gnh-53514
Rednak Melita, Podgorje 2, Celje, osebno izkaznico, št. 497126. gno-53407
Regina Primož, Rakitna 467, Preserje,
osebno izkaznico, št. 336989. gnv-53225
Rekar Nejc, Zasavska cesta 13, Kranj,
osebno izkaznico, št. 177612. gnl-53260
Rogan Karel, Černelavci, Tavčerjeva 30,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
32058. gnd-53743
Rumež Rado, Šlandrova pot 7, Šoštanj,
osebno izkaznico, št. 751093. gnl-53660
Rupnik Valentin, Stara cesta 59, Logatec, osebno izkaznico, št. 370788.
gnw-53449
Saksida Mercedes, Frankopanska 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 255550.
gns-53282
Sečki Toni, Skaletova 11, Celje, osebno
izkaznico, št. 375955. gnr-53304
Slapnik Anton, Bistriška cesta 3, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 716718. gns-53553
Stanič Goran, Kraška ulica 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 202154. gnz-53321
Svetina Ivan, Lokev 63, Lokev, osebno
izkaznico, št. 529057. gnk-53536
Škafar Leopold, Podvin 3, Žalec, osebno
izkaznico, št. 606431. gnj-53662
Šmid Jože, Belca 9/a, Mojstrana, osebno izkaznico, št. 324363. gnf-53666
Štebe Jože, Glavarjeva cesta 65, Komenda, osebno izkaznico, št. 554417.
gnq-53730
Štefe Dušan, Alpska 33, Lesce, osebno
izkaznico, št. 82809. gnz-53296
Štorman Jelka, Vrbje 92/a, Žalec, osebno izkaznico, št. 727947. gnn-53758
Štrancar Monika, Planina 4/a, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 299178. gnu-53526
Štular Božidar, Betonova 19, Kranj, osebno izkaznico, št. 760107. gnj-53687
Švelc Leopold, Veliki Širje 19, Zidani
Most, osebno izkaznico, št. 677303.
gng-53690
Tomažej Milena, Ljubljanska ulica 19/b,
Maribor, osebno izkaznico, št. 726055.
gnl-53389
Tomažin Matjaž, Klopce 2, Dol pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 167639. gnn-53558
Tršar Anica, Levčeva ulica 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 633891. gns-53503
Učakar Ferdinand, Konovska cesta 24,
Velenje, osebno izkaznico, št. 222837.
gnn-53258
Verčko Aleksander, Jenkova cesta 19,
Velenje, osebno izkaznico, št. 351311.
gnn-53683
Vesel Pavel, Ljubljanska 25/b, Maribor,
osebno izkaznico, št. 2554. gnb-53270
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Visenjak Simon, Hlaponci 62, Juršinci,
osebno izkaznico, št. 72729. gnw-53649
Vodnik Igor, Zagorica pri Dolskem 11,
Dol pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
17321. gnm-53509
Vorša Maja, Tomšičeva 12, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 230245.
gnw-53274
Zabovnik Janez, Sr. Bitnje 3, Golnik, osebno izkaznico, št. 652723. gni-53763
Zatler Urška, Kleče 36/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 222762. gnf-53741

Vozniška dovoljenja
Arsić Helena, Clevelandska ulica 43, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1487370, reg. št. 243806, izdala UE Ljubljana. gnf-53441
Balažic Boris, Dokležovje, Glavna 43, Beltinci, vozniško dovoljenje, št. 31898.
gnd-53593
Bandelj Jožica, XXX. divizije 15/b, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. gnf-53591
Batistič Zdravko, Cankarjeva 82, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 1305, izdala UE Nova Gorica. gnh-53243
Baumkircher Matej, Reška ulica 29, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
813075, reg. št. 198295, izdala UE Ljubljana. gnw-53549
Bavdek Urška, Male Lipljene 13, Turjak,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1432248, reg. št. 22653, izdala UE Grosuplje. gnz-53421
Bečararević Milivoje, Goriška 39, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
11582, izdala UE Velenje. gng-53265
Behrić Edisa, Šolska ulica 8, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1244948, reg. št. 33129, izdala UE Domžale. gne-53642
Beluloski Senaija, Tržaška 36, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
14662, izdala UE Postojna. gnh-53589
Cerar Mirko, Ljubljanska cesta 103, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1348151, reg. št. 23678, izdala UE Domžale. gnh-53689
Cvirn Iztok, Horjul 217/a, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1420152,
reg. št. 237400, izdala UE Ljubljana.
gnq-53755
Čandek Jadranka, Nožed 3, Izola - Isola,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 27/2001. gnm-53584
Čok Albina, Šared 19/c, Izola - Isola,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 8/2001. gnn-53233
Čurković Mario, Preloge 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1103207, reg. št. 212623, izdala UE Ljubljana. gni-53638
Djogić Elvir, Zaloška cesta 47, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1299204, reg. št. 205771, izdala UE Ljubljana. gni-53288
Dodig Vera, Škerjančeva ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1043108, reg. št. 207480, izdala UE Ljubljana. gnx-53248

Dolamič Benjamin, Kuršinci 29, Mala Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
12016, izdala UE Ljutomer. gnw-53699
Dolinar Urška, Zelenica 4, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9491,
izdala UE Tržič. gnb-53770
Drnovšek Tomaž, Sebenje 5/a, Križe, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 6319.
gnp-53231
Dvanajščak Alenka, Srednja vas pri Polhovem Gradcu 34, Polhov Gradec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1190472, reg.
št. 191627, izdala UE Ljubljana. gnz-53771
Ferlinc Mojca, Sketova ulica 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
766144, reg. št. 168870, izdala UE Ljubljana. gnu-53751
Finžgar Ciril, Zg. Bela 34, Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 602357,
reg. št. 32070. gnh-53364
Fratnik Zvonimir, Stantetova 22, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
764189, reg. št. 15155, izdala UE Velenje.
gnm-53734
Gabrijan Maja, Brunšvik 27, Rače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1222149,
reg. št. 101565, izdala UE Maribor. m-669
Gabrijelčič Anja, Mašera Spasičeva ulica
15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 235708, izdala UE Ljubljana.
gns-53403
Gajser Sonja, Strnišče 6/a, Kidričevo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6760, izdala
UE Ptuj. gnk-53486
Garbajs Tatjana, Glavarjeva ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
294793, reg. št. 28106, izdala UE Ljubljana. gnm-53684
Gatić Baltić Rankica, Tovarniška cesta
2/b, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1067580, reg. št. 10751, izdala
UE Ajdovščina. gnr-53237
Gerčar Tomaž, Ptujska ulica 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
932558, reg. št. 149172, izdala UE Ljubljana. gnl-53610
Gerečnik Primož, Trniče 73/c, Marjeta
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1220603, reg. št. 113448, izdala
UE Maribor. m-666
Godejša Aleksandra, Lom 87, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7735,
izdala UE Tržič. gnu-53551
Golič Egon, Pliskovica 75, Dutovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 5700,
izdala UE Sežana. gnn-53483
Golob Zlatko, Zgornji Kozji vrh 6, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 4325, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnr-53679
Gombač Martin, Rožna dolina, Cesta
X/26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1366117, reg. št. 219578, izdala
UE Ljubljana. gno-53411
Grabrijan Veronika, Ig 180/c, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 513280,
reg. št. 150927, izdala UE Ljubljana.
gnl-53785
Gregorič Maja, Skrilje 13, Dobravlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1456392,
reg. št. 17216, izdala UE Ajdovščina.
gny-53647
Gril Robert, Koroška cesta 77, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 717491,
reg. št. 87475, izdala UE Maribor. m-640

Stran

1988 / Št. 30-31 / 28. 4. 2001

Hadžirić Anesa, Puče 33, Šmarje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 42029.
gnq-53480
Hajdinjak Marjan, Čerelavci, Liškova 32,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
12759. gnj-53612
Hašaj Klavdija, Česnikova ulica 32, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
207478, reg. št. 20965, izdala UE Škofja
Loka. gnb-53620
Herman Roman, Pod gozdom 8, Mirna,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1062205, reg. št. 10445, izdala UE Trebnje. gnv-53525
Hrvatin Klementina, Zagorje 125, Pivka,
vozniško dovoljenje, št. 11204, izdala UE
Postojna. gnl-53235
Jalšovec Zlatko, Kot 1/c, Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12419. gns-53378
Jamnikar Zoran, Grenwiška 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1221912, reg. št. 63382, izdala UE Maribor. m-665
Jerkovič Božič Marina, Krožna ulica 4,
Koper - Capodistria, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št.
19/2001. gnl-53585
Jevšenak Nejc, Ul. Toneta Melive 10, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 14147. gnx-53698
Josifovski Tina, Tuga Vidmarja 10, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1392420, reg. št. 47740, izdala UE Kranj.
gnk-53586
Junger Rado, Pobrežje 169, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
35521, izdala UE Ptuj. gnp-53481
Jurgec Valerija, Krčevnia pri Vurbergu
80/b, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 33816, izdala UE Ptuj. gny-53697
Kaluža Jože, Dol. Košana 72, Košana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 253,
izdala UE Postojna. gnm-53234
Kavčič Matejka, Pečnik 9, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
224263, reg. št. 7519, izdala UE Idrija.
gnl-53310
Kikelj Marija, Grabče 9, Zgornje Gorje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 57473,
reg. št. 20664. gnn-53458
Kirn Milan, Brezova pot 2, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
10109, izdala UE Kočevje. gnc-53269
Klajnšek Marjeta, Lovrenc na Dravskem
polju 58, Lovrenc na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27045, izdala
UE Ptuj. gnb-53495
Kolander Aleksander, Visoko 6/e, Visoko, vozniško dovoljenje, kat. B, št. SB 8080,
reg. št. 315, izdala UE Kranj - inštruktorsko
vozniško dovoljenje. gnb-53745
Korošec Franc, Raičeva 3, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S 16058,
reg. št. 5018, izdala UE Maribor. m-652
Kosojevič Lepa, Majaronova ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
15291, reg. št. 169436, izdala UE Ljubljana. gns-53628
Kotar Milena, Vrh 31, Šentrupert, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 344309,
reg. št. 7589, izdala UE Trebnje. gnr-53779
Kovše Bojan, Ljubnica 59, Vitanje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12209.
gnd-53668
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Kragelj Aleks, Ulica 9. septembra 236,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje.
gni-53488
Kralj Marjeta, Staretova 50, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 170309,
reg. št. 35268, izdala UE Kranj. gne-53592
Krašna Bogomir, Budanje 63, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
165217, reg. št. 7254. gni-53238
Križnar Viktor, Žiganja vas 60/b, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3848.
gnj-53537
Krušič Jana, Prvačina 238, Prvačina, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
gnu-53701
Lajh Antonija, Rjavci 6, Vitomarci, vozniško dovoljenje, št. 25319, izdala UE Ptuj.
gno-53232
Ledinek Zdravko, Goriška 23/c, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
15935, reg. št. 58300, izdala UE Maribor.
m-643
Lobenwein Tatjana, Ob nadvozu 4, Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 164781, reg. št. 94839. m-658
Lomovšek Janez, Murnova 29, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 45081,
reg. št. 10396, izdala UE Domžale.
gnk-53236
Ložar Anton, Mengeška cesta 15, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1273608, reg. št. 30116, izdala UE Domžale. gny-53447
Majcen Bojan, Krmelj 47/a, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8251.
gnf-53416
Majerle Jana, Železničarska cesta 10, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8066, izdala UE Črnomelj. gni-53613
Maličevič Milan, Tekavčeva cesta 3, Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
488198, reg. št. 12337, izdala UE Velenje.
gnj-53387
Marolt Edvard, Petelinkarjeva 1, Kisovec,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
384653, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnu-53326
Meden Franc, Gerbičeva 4, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 5764,
izdala UE Cerknica. gny-53722
Metelko Damir, Kambičev trg 3, Kostanjevica na Krki, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 16697. gni-53313
Mihelčič Miloš, Škocjan 54, Turjak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 962701,
reg. št. 16619, izdala UE Grosuplje.
gnd-53268
Mikložič Matjaž, Dol pri Borovnici, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15024, izdala UE Vrhnika. gnq-53530
Militarov Anže, Glinškova ploščad 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1012741, reg. št. 204276, izdala UE Ljubljana. gny-53622
Mišigoj Barbika, Matteottijeva 17, Piran Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8938, izdala UE Piran. gng-53240
Mlakar Marija, Hudovernikova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 263565, reg. št. 122012, izdala UE Ljubljana. gnm-53559
Muha Andrej, Velika Bukovica 15, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1205032, reg. št. 8415, izdala UE Ilirska
Bistrica. gng-53440

Nahtigal Anita, Brezula 44, Rače, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 495968,
reg. št. 91840. m-657
Nedeljković Gordana, Ulica Molniške čete
17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 631933, reg. št. 128966, izdala UE
Ljubljana. gne-53492
Nikolić Rajko, Ulica bratov Bezlajev 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1420016, reg. št. 237289, izdala UE
Ljubljana. gns-53732
Nosan Miha, Smrtnikova ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1010455, reg. št. 205273, izdala UE Ljubljana. gnj-53562
Novak Vid, Cesta heroja Šercerja 5, Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
947523, reg. št. 18899, izdala UE Velenje.
gnm-53384
Orešnik Jure, Zgornje Pirniče 96/d, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1351542, reg. št. 231088, izdala UE Ljubljana. gnh-53489
Ornik Ivan, Ledinek 47, Sv.Ana v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. FBGH, št. S
918232, reg. št. 5615. m-650
Osterman Barbara, Šubljeva 9, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1486690, reg. št. 36507, izdala UE Domžale. gnw-53599
Palir Boštjan, Čopova 13, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 37118. gnh-53564
Palko Janez, Vuhred 164/a, Vuhred, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4028, izdala
UE Dravograd. gni-53563
Pantić Branka, Cankarjeva cesta 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1190718, reg. št. 219297, izdala UE Ljubljana. gnr-53604
Pečnik Jasmina, Glavni trg 34, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 70042,
reg. št. 4216. gnn-53658
Pečnik Olga, Prušnikova 34, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 872363,
reg. št. 105197. m-648
Pernar Nada, Veliki Podlog 40, Leskovec
pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 17218. gnl-53560
Perviz Monir, Nazorjev trg 5, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
16811. gnc-53594
Piano Hotovič Meta, Opekarniška 12/d,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
620387, reg. št. 24752, izdala UE Celje.
gnq-53405
Pipan Stane, Veliki Orehek 15, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20112. gni-53588
Pocajt Sašo, Smetanova 31, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1331138,
reg. št. 117036, izdala UE Maribor. m-668
Podkrajšek Maja, Rožna dolina, Cesta
V/14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1212584, reg. št. 75269, izdala
UE Ljubljana. gno-53786
Polignone Andrej, Bistriška cesta 58, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
14928, izdala UE Ilirska Bistrica. gns-53478
Potisek Alojzij, Maroltova ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 1370672, reg. št. 198110, izdala UE Ljubljana. gnl-53285
Prelec Stanislav, Zofke Kvedrove 8, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 22552.
gnr-53479
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Radič Ljubica, Partizanska cesta 30, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15795, izdala UE Sežana. gne-53242
Rajh Vincenc, Božje 3, Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 470, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnh-53239
Rajter Renata, Plintovec 21, Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
614949, reg. št. 6423. m-642
Ramić Nihad, Čela, Prijedor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1352125, reg. št.
229629, izdala UE Ljubljana. gno-53507
Randl Marija, Petrovče 53, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 47473,
izdala UE Žalec. gnj-53312
Regina Primož, Rakitna 467, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
544915, reg. št. 174295, izdala UE Ljubljana. gnw-53224
Remic Anja, Na Pristavi 17, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12050, izdala
UE Laško. gnh-53539
Rigler Ivan, Brnčičeva 2, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 97853,
reg. št. 13, izdala UE Maribor. m-664
Senjur Darko, Adamičeva ulica 83, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1290736, reg. št. 59652, izdala UE Maribor. m-667
Simonič Anja, Zgornja Hajdina 127, Hajdina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
39413, izdala UE Ptuj. gnf-53366
Slapnik Anton, Bistriška cesta 3, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2911, izdala UE Kamnik. gnt-53552
Sovilj Uroš, Matjanova pot 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
846071, reg. št. 197622, izdala UE Ljubljana. gnd-53493
Stanič Goran, Kraška ulica 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
886130, reg. št. 141644, izdala UE Ljubljana. gny-53322
Starc Roman, Smelijevo naselje 34, Stari
trg pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3193, izdala UE Cerknica.
gnc-53544
Sukič Štefan, Hodoš 64, Hodoš - Hodos,
vozniško dovoljenje, št. 24154. gnt-53702
Svetičič Valter, Bilečanska ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
969567, reg. št. 154128, izdala UE Ljubljana. gny-53522
Šenk Helga, Mlaka pri Kranju, Na griču
62, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 475445, reg. št. 38209. gnv-53375
Šifrar Aleš, Gorenji Vrsnik 20, Spodnja
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
430138, reg. št. 7651. gny-53397
Šiftar Drago, Aškerčeva 5, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 12677.
gnj-53487
Šikonja Stanislav, Sela pri Kamniku 20,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
11119, izdala UE Kamnik. gnk-53565
Šimenc Matjaž, Pristava 16, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 4459,
reg. št. 23786, izdala UE Domžale.
gnx-53723
Šivic Gregor, Loka 2, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8159, izdala UE
Tržič. gnu-53776
Škafar Leopold, Podvin 3, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2257, izdala
UE Žalec. gnk-53661
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Škrabl Violeta, Pot k mlinu 60/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1170542, reg. št. 102059. m-649
Škvarč Drago, Mihalovec 31, Dobova,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7727.
gnx-53273
Štajdohar Tomi, Ulica Moša Pijade 2, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10175, izdala UE Črnomelj. gno-53532
Štebe Jože, Glavarjeva cesta 65, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5625, izdala UE Kamnik. gnr-53729
Štrancar Kristjan, Planina 4/a, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1335694, reg. št. 16473, izdala UE Ajdovščina. gnz-53521
Štrancar Mojca, Gradnikove brigade 29,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, št. 44034,
izdala UE Nova Gorica. gnc-53244
Šuraka Željko, Šalek 91, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1085080,
reg. št. 26208, izdala UE Velenje. gnr-53379
Šušteršič Matej, Seničica 1, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1011810, reg. št. 204335, izdala UE Ljubljana. gnd-53768
Ternav Diana, Cesta na Markovec 5, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 43428, izdala UE Koper.
gnt-53677
Tomažin Matjaž, Klopce 2, Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
185662, reg. št. 120817, izdala UE Ljubljana. gno-53557
Topić Mile, Bistriška ulica 9, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
675968, reg. št. 19943, izdala UE Domžale. gni-53688
Toš Romana, Postojnska 5, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7747, izdala UE Izola. gnj-53587
Trajber Marko, Škofjeloška cesta 23, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1353444, reg. št. 231411, izdala UE Ljubljana. gnq-53505
Triller Alenka, Virmaše 186, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17803,
izdala UE Škofja Loka. gnb-53245
Tršar Anica, Levčeva ulica 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
892451, reg. št. 199536, izdala UE Ljubljana. gnt-53502
Urh Bojan, Grič 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 227614, reg. št.
25053, izdala UE Ljubljana. gny-53547
Vajdič Danilo, Zgornji Hotič 42, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1246393,
izdala UE Litija. gnk-53611
Valantič Lilijana, Srebrničeva 39, Anhovo, vozniško dovoljenje, št. 12409, izdala
UE Nova Gorica. gnm-53484
Vanček Jožefa, Križni vrh 22, Laporje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5871.
gng-53365
Vargazon Daniel, Cven 14, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 4033,
izdala UE Ljutomer. gnv-53700
Vegnuti Jurij, Ulica Milene Korbar 3, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1234873, reg. št. 20032, izdala UE Kamnik. gnb-53545
Verčko Aleksander, Jenkova cesta 19,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1382362, reg. št. 23259, izdala UE Velenje. gnl-53685

Vezjak Goran, Jastrebci 6, Kog, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 9981, izdala UE
Ormož. gnl-53485
Vičič Uroš, Ulica talcev 36, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
622285, izdala UE Zagorje ob Savi.
gno-53757
Vodnik Igor, Zagorica pri Dolskem 11,
Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 1190775, reg. št. 187931,
izdala UE Ljubljana. gnn-53508
Zagožen Barbara, Travniška ulica 33, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
376449, reg. št. 10007, izdala UE Celje.
gnr-53229
Zaletelj Polona, Jurčičeva cesta III/18,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 963444, reg. št. 14644, izdala UE
Grosuplje. gnt-53727
Žiberna Peter, Štorje 8, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14165, izdala
UE Sežana. gnz-53246
Žnidar Ivan, Prožinska vas 26, Štore, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 341914,
reg. št. 24144. gng-53765
Žvikart Melanija, Medlog 24, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 2451.
gno-53332

Zavarovalne police
Adriatic zavarovalna družba, d.d., Koper,
PE Ljubljana, preklicuje zavarovalne dokumente: zelena karta št. 0690133, S-T-44 št.
771, S-T-44 št. 1335, S-T-44 št. 2466.
Ob-47423
Cerkovnik Samo, Ziherlova 30, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 116779, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gno-53782
Čevnja Žarko, Tomaj 26, Dutovlje, zavarovalno polico, št. 230628 in 868911, izdala zavarovalnica Adriatic d.d. gnw-53603
Grbec Danijel, Korte 36/a, Izola - Isola,
zavarovalno polico, št. 768442, izdala zavarovalnica Adriatic. gnb-53370
Hereković Darkica, Majaronova ulica 18,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 2437987,
izdala zavarovalnica Triglav. gno-53632
I, poslovne informacije, d.o.o., Zrinjskega 4, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
248200, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnt-53752
Lah Ana, Tbilisijska ulica 42, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 101280206, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnf-53445
Lovrečič Mirando, Tomažičeva 13, Izola Isola, zavarovalno polico, št. 1/AO
0909517. gnw-53474
Lupša Katja, Pristavška cesta 69, Tržič,
zavarovalno polico, št. 911762, izdala zavarovalnica Adriatic d.d. gny-53772
METRO AVTO SERVIS d.o.o., Ul. Jožeta
Jame 12, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
742352 in kupone, izdala zavarovalnica Tilia. gnn-53308
Nagode Frančišek, Brigadirska cesta 8,
Vrhnika, zavarovalno polico, št. 740693, izdala zavarovalnica Tilia. gnb-53420
Rap Marija, Trg svobode 13/a, Sevnica,
zavarovalno polico, št. 302800, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gne-53367
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Šmid Alojz, Mrzlo Polje 4, Laško, zavarovalno polico, št. 316822, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnc-53494
Urošević Stevan, Langusova 52, Radovljica, zavarovalno polico, št. 87335.
gng-53465

Spričevala
Antolič Rastislav, Žamenci 14, Dornava,
spričevalo o končani OŠ Dornava, izdano
leta 1976. gny-53372
Bajec Živa, Hudovernikova 13, Ljubljana,
indeks, št. 20200005, izdala Pravna fakulteta. gnr-53504
Baša Damjan, Vodnikova 6/a, Dornberk,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Srečka Kosovela Sežana, smer ekonomski tehnik.
gny-53597
Bobnar Mitja, Kopališka ulica 2, Vrhnika,
potrdilo o uspešno končanem izpopolnjevanju strokovne izobrazbe, izdala Eurošola, smer
komercialist, izdano leta 1995. gnu-53501
Breznik Barbara, Kidričeva ulica 14, Kranj, spričevalo STŠ Kranj, izdano leta
1976/77. gns-53253
Čavlović Sanda, Ljubljanska cesta 72, Domžale, spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta 1991, 1993 in 1994. gnh-53451
Čretnik Simona, Škapinova 2, Celje, indeks, št. 81544769, izdala EPF Maribor.
m-660
Dimnik Peter, Pot k Savi 18, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Poklicne šole Kranj,
izdano leta 1975. gnu-53676
Dragojlovič Sebastjan, Brzinšček 2, Moravske Toplice, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje strojne in tekstilne šole v Murski
Soboti. gnh-53464
Drofenik Barbara, Prušnikova ulica 2, Ljubljana, indeks, št. 6983221. gnz-53371
Ferenček Miran, Kobilje 70, Kobilje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
gostinstvo in turizem Radenci, št. 8/92.
gnx-53573
Fetič Alisa, Medvedova 5/b, Kamnik, spričevalo o končani OŠ Frana Albrehta v Kamniku, izdano leta 1999. gnj-53262
Filipič Ivan, Vodnikova cesta 8, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za voznike motornih vozil na Ježici, izdano leta 1979.
gnb-53399
Fritz Manca, Izlake 5, Izlake, indeks, št.
18000347, izdala Filozofska fakultete v Ljubljani. gnr-53454
Geršak Janko, Kunšperk 1, Bistrica ob
Sotli, spričevalo 4. letnika Srednje lesarske
šole Maribor, diferencialni program, izdano
leta 2000. m-661
Globočnik Primož, Voklo 49, Šenčur, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole Kranj, izdano leta 2000. gns-53678
Halilović Sabina, Brodarjev trg 5, Ljubljana, obvestilo o uspehu za 3. letnik Srednje
kemijske šole, izdano leta 1998. gne-53542
Hauptman Friderik Miroslav, Tugomerjeva
ulica 2, Ljubljana, diplomo Gradbene srednje
šole v Ljubljani, izdana leta 1958. gno-53657
Hiršel Stojan, Pot na jez 32, Radeče,
indeks, izdal ŠC Krško, smer strojni tehnik
leto izdaje 1982/83. gnb-53595
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Hrastar Joži, Jezero 11, Trebnje, spričevalo Pedagoške gimnazije Novo mesto, izdano leta 1979 do 1982, izdano na ime Anžlovar Joži. gnd-53468
Hrnjak Đuro, Smederevo, Jugoslavija, diplomo Srednje gradbene šole v Ljubljani strojnik gradbene mehanizacije. gni-53263
Hukarević Senad, Brekovica, Bihač, BIH,
diplomo št. VIII/193, izdala Šola za poklicne
voznike Ježica, smer voznik, izdana v Ljubljani, dne 27. 6. 1984. gne-53617
Ilc Dušan, Velike Lašče 79, Velike Lašče,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Moste, smer
energetik, izdano leta 1990. gnp-53581
Ivančevič Jolanda, Šaranovičeva 8, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole Boris Kidrič - tekstilni konfekcionar, izdano leta 1993. gnt-53302
Janeš Nada, Kočevska reka 7, Kočevska
Reka, spričevalo 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu ŠC PTT. gnh-53264
Javornik Marlena, Preska 12, Grosuplje,
indeks, št. 61166174, izdala Pedagoška fakulteta v Mariboru. gnj-53712
Jelovac Irena, Trnovska ulica 10, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika I. gimnazije
Bežigrad, izdano leta 1971 in 1972, izdano
na ime Kastelec Irena. gnt-53452
Jerman Sergio, Krajna pot 2, Izola - Isola,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kovinarsko prometne šole Koper, izdano leta
1975. gnb-53695
Jevremov Vanja, Panonska ulica 5, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Ptuj,
izdano leta 1992/93. gnw-53249
Jurišič Valerija, Tattenbachova ulica 23,
Slovenske Konjice, zaključno spričevalo št.
1043, izdala Srednja živilska šola, živilski delavec v slaščičarstvu, izdano 8. 9. 1999.
m-651
Kampošek Lilijana, Prožinska vas 37, Štore, spričevalo o končani OŠ Franja Kranjca-Polule, izdano leta 1984, izdano na ime
Eberlinc Lilijana. gnf-53566
Kerstein Aleksander, Pucova 4, Celje, diplomo Šolskega centra Velenje. gnn-53383
Klančar Marjeta, Mandeljčeva 13, Kranj,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole v Kranju, izdano leta 1999. gnd-53443
Klinar Jernej, Kosova 5/a, Jesenice, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje gostinske
šole Bled, smer natakar. gnr-53254
Kogelnik Marjan, Na Šancah 73, Ravne
na Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu
Gostinskega šolskega centra Maribor, izdano leta 1967. m-662
Koren Mirković Emina, Krekova 4, Maribor, spričevalo 3. letnika II. gimnazije Maribor, izdano leta 2000. m-663
Kos Tanja, Aškerčeva 14, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu 3. gimnazije Maribor, izdano leta 1992. m-653
Krajnc Natalija, Rošpoh 135/c, Kamnica, spričevalo o končani OŠ Zgornja Kungota, izdano leta 1995. m-659
Kranner Davorin, Stara Loka 54, Škofja
Loka, spričevalo o zaključnem izpitu Šolska
centra tiska in papirja, grafična šola, izdano
leta 1975. gnn-53583
Kuduzović Djula, Mijavčeva ulica 15, Škofljica, potrdilo o zaključnem izpitu za trgovinskega poslovodjo, izdala GZS. gnk-53636
Kunst Gregor, Kavče 67, Velenje, indeks, št. 41009882, izdala Medicinska fakulteta. gnr-53579

Lipar Damijan, Gorenjska cesta 2, Mengeš, spričevalo 3. letnika Srednje elektrotehniške šole, izdano leta 1991. gng-53615
Lipnikar Brane, Čufarjeva 2, Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške šole
Celje, gradbeni odsek, št. 17, izdano leta
1979. gnw-53574
Lisica Dijana, Preglov trg 2, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole v
Ljubljani, izdano leta 2000. gnj-53637
Lozej Jure, Vojkova cesta 73, Ljubljana,
spričevalo od 2 do 4. letnika Srednje šole
tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta 1987,
1989 in 1992. gno-53307
Marič Anja, Avsečeva 14/a, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole v
Ljubljani, izdano leta 2000. gnk-53361
Marić Branimir, Avčinova ulica 10, Ljubljana, diplomo Fakultete za strojništvo v Ljubljani, št. 1446, izdana leta 1980. gnq-53230
Marinković Sanja, Strmeckijeva ulica 8,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnn-53283
Milar Anton, Mrtvice 53/b, Leskovec pri
Krškem, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kmetijske šole Grm Novo mesto, izdano
leta 1986. gns-53228
Miskič Sanel, Cankarjeva 26, Radovljica,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
šole Kranj, izdano leta 1999. gns-53578
Mišić Darko, Ulica bratov Učakar 94, Ljubljana, diplomo Srednje šole za trgovinsko
dejavnost, št. 589/88, smer komercialni tehnik, izdana 4. 4. 1988 v Ljubljani.
gnj-53362
Močan Nataša, Hotična 10, Materija, spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole
Piran, izdano leta 1999. gnu-53376
Modlic Danijel, Zagojiči 7, Gorišnica, spričevalo 1. letnika ŠC Ptuj, Trgovska šola,
smer trgovec prodajalec, izdano leta
1998/99. gnq-53605
Mozer Andrej, Novo polje, Cesta I/27,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Trbovlje, št. 31, izdano leta 1972.
gni-53267
Murić Haris, Vojkova ulica 23, Postojna,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Postojna,
izdano leta 1998. gnq-53580
Nagode Aleš, Naklo 10/a, Logatec, spričevalo 4. letnika SŠER v Ljubljani, št. II/A
3009, izdano leta 1996. gnk-53415
Nemec Lidija, Dolina pri Lendavi 26, Lendava - Lendva, letno spričevalo 3. letnika
Upravno administrativne šole Murska Sobota, izdano leta 1990/91. gnb-53720
Osredkar Katjuša, Iška loka 39, Ig, spričevalo 1. razreda OŠ Majde Vrhovnik v Ljubljani, izdano leta 1994/95. gnv-53625
Osredkar Katjuša, Iška loka 39, Ig, spričevalo 2. in 3. razreda OŠ Oskar Kovačič, izdano leta 1995/96 in 1996/97. gnu-53626
Osredkar Katjuša, Iška loka 39, Ig, spričevalo 4. do 6. razreda OŠ Ig, izdano leta
1997/98, 1998/99 in 1999/2000.
gnt-53627
Ovčar Jožica, Na Lipico 3, Šentjur, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne administrativne šole Ptuj, izdano leta 1981, izdano
na ime Zorko Jožica. gni-53663
Pajer Nataša, Beleharjeva cesta 3, Šenčur, potrdilo o preizkusu strokovne usposobljenosti za trgovskega poslovodjo, izdala GZS
leta 1996. gne-53392
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Pajk Robert, Pečovnik 46, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ Štore, št.
348. gnj-53462
Pajntar Anka, Bukovo 59, Cerkno, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnp-53360
Popovič Silva, 14. divizija 60, Rogaška
Slatina, spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole Juga Polak v Mariboru, izdano
leta 1983. m.656
Povše Pavel, Novo Polje, Cesta XVI/1,
Ljubljana-Polje, spričevalo 1. letnika in obvestilo o uspehu za 2. letnik Srednje šole za
strojništvo, izdano leta 1980, 1981.
gny-53472
Pustinek Ludvik, Pregljeva 12, Maribor,
maturitetno spričevalo Tehniške kmetijske
šole Maribor, izdano leta 1976. m-655
Radosavljevič Mira, Zg. Kungota 25,
Zgornja Kungota, spričevalo o končani OŠ
Maksa Bračiča v Cirkulanah, izdano leta
1980. m-651/a
Ratajc Drago, Gubčeva 3, Slovenske Konjice, spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške šole v Celju - gradbeni odsek, št. 67,
izdano leta 1975. gnq-53430
Redžepović Jasmin, Rusjanov trg 5, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole, izdano leta 2000. gnk-53286
Safran Marko, Petrovče 60, Petrovče,
indeks, št. 29008320, 2. del, izdala Fakulteta za strojništvo Maribor. m-644
Salkić Elvira, Poštna ulica 5, Vrhnika,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole, izdano leta 1998. gnd-53497
Simčič Tomi, Gradnikove brigade 49,
Nova Gorica, spričevalo od 1. do 5. razreda OŠ Ivana Roba v Šempetru pri Novi Gorici, izdano leta 1995. gnq-53455
Simonič Sonja, Turnerjeva 7, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske in naravoslovne šole Rudolfa Maistra
Kamnik, izdano na ime Bornšek Sonja.
gnx-53473
Skrbinšek Boštjan, Starošince 22, Cirkovce, spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ
v Mariboru, izdano leta 1996. m-641
Smrekar Aleksander, Ravnik 18, Šentrupert, spričevalo 1. in 2. letnika SŠTZU Novo
mesto, izdano leta 1985 in 1986.
gnd-53718
Stegovec Peter, Brje 121, Dobravlje, indeks, št. 19348924, izdala Ekonomska fakulteta. gnp-53756
Štefan Danijela, Janževa gora 49, Selnica ob Dravi, spričevalo o končani OŠ
Selnica ob Dravi, izdano leta 1998.
m-639
Turnšek Zvonko, Tkalska 7, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu PKMŠ Štore, št.
1283, izdano leta 1976. gnp-53606
Urh Gregor, Cesta pod Slivnico 1, Cerknica, spričevalo 6. razreda OŠ pri Mladinskem domu Jarše, izdano leta 1995/96.
gnc-53694
Volavšek Jožef, Pot na Gradišče 14, Ljubljana-Šentvid, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbenega šolskega centra Ivana Kavčiča v Ljubljani, št. 210/1970-1, izdano
leta 1971. gnn-53733
Vrtačnik Matjaž, Rudarska 16/b, Kisovec, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Centra
strokovnih šol Zagorje ob Savi, Kovinarska
šola, smer strugar. gnf-53266
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Ostali preklici
Amiti Naser, Rožna dolina 27, Ljubljana,
delovno knjižico. gnm-53413
Arzenšek Vojko, Prešernova 34, Šentjur,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-3274/98. gne-53567
AVTOHIŠA RIFEL, Rifel Franc s.p., Perzonali 25, Prevalje, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0263815
za osebno vozilo Renault megane RN 1,6E,
št.
šasije
VF1BA0F0G16795909.
gnn-53608
AVTOPREVOZNIŠTVO Jerant Marko s.p.,
Podmilščakova 19, Ljubljana, licenco št.
002839/11892-LUM34/1999, za vozilo
Peugeot boxer 2.5 TD z reg. št. LJ J3-30D,
izdala OZS. gnu-53576
Bačic Josip, Goriška cesta 44, Velenje,
tri delnice KRS Velenje d.d., št. 4302, 4303
in 4304. gni-53463
Birk Peter, Koroška cesta 6, Bled, delovno knjižico. gnt-53602
Bitenc Roman, Zoranina ulica 16, Domžale, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 73403. gnh-53639
Brezovska Svetlana, Jezerska 94, Kranj,
delovno knjižico. gnn-53708
Buhanec Marijan, Gospodinjska ulica 23,
Ljubljana, službeno izkaznico št. 1552, izdal
LPP. gns-53457
Cedli Branko, Bezina 87/a, Slovenske
Konjice, delovno knjižico, izdano leta 1964 v
Zagrebu. gnh-53368
COCA COLA BEVERAGES, Celjska c. 8,
Žalec, izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila, št. B 0052756 za vozilo
ATREI, TIP-PM10V, priklopno vozilo.
gnr-53554
Čerček Rajmund, Ulica Vita Kraigherja
22, Maribor, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1029791 za vozilo
ford escort z reg. št. MB 51 16M. m-654
David Mihaela, Zg. Rute 74, Gozd Martuljek, delovno knjižico. gnt-53252
Delfar David, Tolminskih puntarjev 4,
Nova Gorica, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-2341/94.
gnq-53705
Dorčić Zvonko, Dunajska cesta 43, Ljubljana, delovno knjižico. gnv-53450
Durmić Sanela, Cankarjev drevored 9,
Izola - Isola, delovno knjižico. gns-53703
EUROTEK Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki
Gaber, licenco št. 549/21, izdala Gospodarska zbornica Slovenije, dne 1. 12. 1997, za
tovorno vozilo Renault 11 GZA 31, reg. št.
NM EURO 19. gnz-53671
Furlan Mojca, Vojkova 25, Postojna, študentsko izkaznico, št. 16707, izdala FDV v
Ljubljani. gnx-53523
Gabrijelčič Anja, Mašera Spasičeva ulica
15, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
17091, izdala FDV v Ljubljani. gnr-53404
Grm Rozina, Hramše 29, Dobrna, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1074197. gnd-53247
Jereb Mateja, Šmarca, Kamniška cesta
66, Kamnik, delovno knjižico. gnf-53316
Johan Stanislava, Javorje 12, Gorica pri
Slivnici, delovno knjižico, reg. št. 12608,
ser. št. A 0298698, izdana leta 1995.
gny-53222

Kadilnik Marko, Dolenji Boštanj 41/a, Sevnica, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-2809/94. gnb-53570
Kastelic Robert, Dol. Težka voda 5, Novo
mesto, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1223144. gng-53744
Kežman Ana, Grablovičeva ulica 32, Ljubljana, vozno karto, št. 1200 - 100% popust,
izdal LPP. gnc-53394
Kiš Tomislav, Cesta proletarskih brigad
79, Maribor, študentsko izkaznico, št.
61153163. m-646
Konstantin Aleksandra, Zaloška cesta
178, Ljubljana, delovno knjižico. gnz-53696
Koren Maja, Grško 19, Ljubljana Šmartno, dijaško izkaznico, izdala Srednja ekonomska šola v Ljublajni. gnm-53409
Kraševec Jožica, Tabor 26, Cerknica, vozno karto, št. 0030203, izdal Integral Cerknica. gnn-53412
Lipovec Primož, Logarovci 5, Križevci pri
Ljutomeru, delovno knjižico, reg. št. 157/99,
ser. št. 0439913, izdana 10. 9. 1999 v
Ljutomeru. gnb-53374
Lovec Milan, Vrazova ulica 52, Maribor,
potrdilo o usposobljenosti in tehnični brezhibnosti vozila seat toledo 1.8 GL, št. šasije
VSSZZZ 1LZZR051438, št. motorja
ADZ173246. m-647
Mac Robert, Kolodvorska ulica 14/a, Ljubljana, delovno knjižico. gnh-53739
Markioli Andrej, Lucan 31/d, Portorož Portorose, vpisni list za čoln, št.
02/03-2747/96, izdan 28. 5. 1996.
gnk-53736
Mihajlovič Darjan, Ilirska 7, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Šentvid.
gnl-53635
Mogilnicki Jurij, Cesta na vrtače 13, Velenje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1077581. gnx-53598
Moldovanu Irina, Jerzerska 94, Kranj, delovno knjižico. gnq-53709
Morson Veronika, Reboljeva 7, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja vzgojiteljska
šola in gimnazija Ljubljana. gnp-53281
Mulić Amir, Polje VI/10, Ljubljana, vozno
karto, št. 891 - 100% popust, izdal LPP.
gnw-53424
Nikolič Vesna, Količevo 64, Domžale, delovno knjižico. gnq-53655
Omrzel Rudolf, Raztez 26, Brestanica,
delovno knjižico št. 899892, zap. št. 5398.
gnt-53477
Pajmon Janja, Jurčičeva 7, Koper - Capodistria, delovno knjižico. gnl-53710
Pegan Klara, Cesta na Brdo 46/b, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta Plečnika. gnm-53434
Peršić Neven, Kongresni trg 15, Ljubljana, delovno knjižico. gnl-53460
Pilipenko Alla, Jezerska 94, Kranj, delovno knjižico. gnp-53706
Prelog Mitja, Razlagova 15/a, Ljutomer,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-3010/95. gnr-53704
Remškar Vera, Podrožniška pot 8, Ljubljana, delovno knjižico. gnr-53279
Rupena Tatjana, Strunjan 68, Portorož Portorose, delovno knjižico. gnu-53476
Shelest Yuliya, Jezerska 94, Kranj, delovno knjižico. gno-53707
Simijonov Branko, Cesta revolucije 5, Jesenice, delovno knjižico, izdano leta 1986
na Jesenicah. gnf-53466
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Skok Luka, Gradnikove brigade 4, Nova
Gorica, delovno knjižico. gnz-53596
Stamenov Spiro, Cesta 24. junija 8, Ljubljana, delovno knjižico. gnv-53500
Šebenik Marjan s.p., Podpeška cesta
275, Notranje Gorice, licenco št.
2466/2808-LM38/1997, izdala OZS,
dne 10. 11. 1997, za vozilo IMV MASTER T 35 D, z reg. št. LJ S8-73S.
gnu-53726
Škvorc Sonja, Na Korošci 2, Ljubljana,
preklic delovne knjižice, objavljen v Ur. l.
RS, št. 24/2000. gnx-53498
Škvorc Sonja, Na Korošci 2, Ljubljana,
duplikat delovne knjižice, serija A 455168,
reg. št. 6476, izdana 20. 3. 2000 v Ljubljani. gnw-53499
Šoštarič Branko, Mala Dolina 7, Jesenice na Dolenjskem, delovno knjižico.
gnu-53251
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Štumpf Dušan, Muretinci 34, Gorišnica,
delovno knjižico, izdano na Ptuju.
gno-53257
Štupar Karmen, Hruševec 50, Straža,
delovno knjižico reg. št. 38869, ser. št.
279911, izdana 7. 7. 1994 pri SO Novo
mesto. gnv-53250
Teropšič Jože, Gor. Kronovo 7, Otočec,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1141986. gnr-53629
Urban Davor, Jamova 70, Ljubljana, kupon št. 5111595, izdal Vzajemni sklad Galileo. gnd-53568
Vađunec Spomenko, Prežihova 7, Bled,
delovno knjižico. gnu-53601
ZAGORC d.o.o., Male Lašče 87, Velike
Lašče, licenco št. 1943 za vozilo z reg. št.
LJ J2-02U. gnx-53223
Zajec Stanislav, Žibertova ulica 1, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja

čolna, št. 02/13-3962/96. gnj-53787
Zamrnik Tatjana, Konjski vrh 2, Luče,
študentsko izkaznico, št. 61127407.
m-645
Zupanc Kristjan, Savska 2, Lesce, študentsko izkaznico, št. 18000331, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnv-53275
Žebaljec Darja, Zaprice 2, Kamnik, delovno knjižico, izdano na ime Vidervol Darja.
gnz-53496
Žigon Mirjana, Lokavec 135/b, Ajdovščina, delovno knijižico reg. št. 14991, izdana 29. 9. 1986. gnq-53255
Žnidaršič Vojko, Potrčeva 16, Ljubljana,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1215552. gnx-53298
Žunič Viktorija, Cven 56, Ljutomer, delovno knjižico, reg. št. 19/01, ser. št. A
481715, izdana 13. 3. 2001 pri UE Ljutomer. gnx-53373

VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN)

1889

ZJN-03-B - 42. člen

1889

Zbiranje ponudb

1890

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

1890

ZJN-11

1890

ZJN-12.B

1891

ZJN-12.G

1908

ZJN-12.S

1914

ZJN-13.B

1924

ZJN-15.B

1930

ZJN-15.G

1937

ZJN-15.S

1937

Javni razpisi

1939

Javne dražbe

1953

Razpisi delovnih mest

1953

Druge objave

1955

Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP

1955
1955

Objave po Zakonu o političnih strankah

1956

Evidenca reprezentativnosti sindikatov

1957

Evidenca statutov sindikatov

1957

Objave delniških družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin in nasprotni predlogi

1957
1957
1957

Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe in zavarovanja
Dražbeni oklici
Amortizacije
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Sodni register vpisi po ZGD
Ustanovitve
Koper
Ljubljana
Murska Sobota
Spremembe
Celje
Koper
Kranj
Ljubljana
Murska Sobota
Novo mesto
Izbrisi
Celje
Nova Gorica
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Krško
Ljubljana
Nova Gorica
Izgubljene listine
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici
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