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6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Sektor za investicije, Dunja Bubanj.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: maj 2001.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
in Mestna občina Ljubljana

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega
razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Št. 329/2001
Ob-48259
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1525 Ljubljana, tel. 01/54-31-100.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: material za akutno
in komplicirano dializo.
4. Kraj dobave: Centralno skladišče
zdravil in medicinskih pripomočkov.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: /
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Poljanski nasip 58, Ljubljana.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 5. 2001.
Klinični center Ljubljana
Št. 663-05-006/01
Ob-48246
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Mestna občina
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, Ljubljana in Mestni trg 1, Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: gradbeno obrtniška in instalacijska dela ter zunanja ureditev s priključki za igradnjo Doma za
starejše osebe.
4. Kraj dobave: Nove Fužine, Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: /

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku
Popravek
Ob-48414
V javnem razpisu za izdelavo, dobavo in
montažo opreme in inventarja za OŠ Hinka
Smrekarja, Ljubljana, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 28-29 z dne 24. 4. 2001,
Ob-47201, se besedilo razpisa spremeni v
8. in 9. točki, rok za oddajo ponudb in javno
odpiranje ponudb in se pravilno glasi:
Pisne prijave je treba predložiti na naslov
MOL, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Trubarjeva 5/IV, Ljubljana do vključno 25. 5. 2001 do 9. ure.
Javno odpiranje ponudb bo 25. 5. 2001
ob 9.15, v prostorih MOL, Oddelek za
predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport,
Trubarjeva 5/IV, Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana
Ob-48223
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/543-11-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: rentgenski mobilni sistem s C-lokom - 1 kos.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana.

Leto XI

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september
2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstropje
/ soba št. 40 (tajništvo) vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delovnik
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
je na voljo do 12. 6. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
50103-603-51820 sklic na št. 00
45-08-7599.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 6. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000
Ljubljana, I. nadstropje / soba št. 13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 6. 2001 ob 12. uri, predavalnica
IV v prvem nadstropju glavne stavbe Kliničnega centra, Zaloška cesta 7, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od ponudbene vrednosti vključno z
DDV. Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati do 13.10.2001.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona o javnih naročilih so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 12. oktobra 2001. Predvideni datum
odločitve konec meseca julija.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena (100%).
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 5. 2001.
Klinični center Ljubljana
Št. 403-10/01-3/2001
Ob-48247
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, faks 01/478-27-43.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala za Davčno
upravo RS za obdobje enega leta.
(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 vse blago.
Naročilo bo oddano po naslednjih sklopih:
1. sklop – Glavni urad,
2. sklop – Posebni DU,
3. sklop – DU Brežice,
4. sklop – DU Celje,
5. sklop – DU Kočevje,
6. sklop – DU Koper,
7. sklop – DU Kranj,
8. sklop – DU Ljubljana,
9. sklop – DU Maribor,
10. sklop – DU Murska Sobota,
11. sklop – DU Nova Gorica,
12. sklop – DU Novo mesto,
13. sklop – DU Postojna,
14. sklop – DU Ptuj,
15. sklop – DU Hrastnik,
16. sklop – DU Velenje.
4. Kraj dobave: Ljubljana in drugi kraji v
Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
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: Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana – Služba za kadrovske in materialne vire, pritličje, soba
013, Karin Jakše.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti vsak delovni
dan od 9. do 11. ure. Dodatna pojasnila se
lahko zahtevajo le pisno na osnovi pisnega
zahtevka ponudnika in se posredujejo vsem
ponudnikom. Dodatna pojasnila lahko ponudniki zahtevajo najkasneje pet dni pred
potekom roka za predložitev ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
ponudnik prejme brez plačila.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti do 6. 6. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike
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Slovenije, Glavni urad, Šmartinska 55, 1000
Ljubljana, prevzemnica Karin Jakše, pritličje, soba 013.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo dne 6. 6. 2001
ob 11. uri na naslovu: Republika Slovenija,
Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Šmartinska
55, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: sestavni del ponudbe je tudi veljavna bančna
garancija za zavarovanje resnosti ponudbe.
Bančna garancija za resnost ponudbe se
izda v višini 3% vrednosti ponudbe in mora
biti veljavna do 25. 7. 2001. V primeru, da
pogodbena
vrednost
ne
presega
25,000.000 SIT, bančna garancija za zavarovanje resnosti ponudbe ni potrebna.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok najmanj 30 dni od datuma prejema
računa za dobavljeno blago.
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 dosedanje posle pri naročniku
opravljal korektno in ni kršil pogodbenih določil,
– plačilni rok 45 dni od datuma prejema
računa,
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega žiro računa,
– pariteta mora biti DDP (Incoterms
2000) lokacije naročnika,
– odzivni čas 2 delovna dneva,
– ponudnik mora imeti na razpolago vse
vrste blaga,
– izbrani ponudnik mora pred podpisom
pogodbe za vse blago, razen blaga iz skupine V. (trakovi za printerje in fakse, tonerji…)
predložiti vzorce. Vzorce bomo zadržali za
kontrolo dobav. Za blago iz V. skupine mora
dobavitelj ob podpisu pogodbe predložiti
prospekte.
– kjer je pri blagu navedena kvaliteta,
mora biti taka kvaliteta tudi ponujena in dobavljena,
– pri tonerjih, trakovih za printerje, kartušah (V. skupina blaga – glej 6. Obrazec predračuna) je potrebno ponuditi in dobavljati le
originalne dele oziroma potrošni material,
– izbrani ponudnik mora voditi evidenco
o naročilih in dobavah za vse sklope, za
katere je bil izbran. Naročniku mora najkasneje do 15. v mesecu posredovati poročilo o naročilih in dobavah za prejšnji mesec.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 25. 7. 2001. Najugodnejši ponudnik bo
predvidoma izbran do 25. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja cena ponudbe za posamezni sklop.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 28. 4. 2001.

18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 5. 2001.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 8/01-3
Ob-48248
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice.
2. Naslov naročnika: Černelčeva 15,
8250 Brežice, tel. 07/46-68-100, faks
07/46-68-110, kontaktna oseba Zvjezdana Vlahovič, dipl. inž., spec. med. biok.
3. (a) Vrsta in količina blaga: laboratorijski material po skupinah in podskupinah.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
Skupina A: diagnostična sredstva in laboratorijski materiali vezani na aparate zaprtega sistema
A1: IMX
A2: AXSYM
A3: TURBITIMER
A4: REFLOTRON
A5: AVL – 995 in AVL 987 S
A6: H*1
A7: CD 3500 R
A8: URISCAN 300 S
Skupina B: diagnostična sredstva in laboratorijski materiali vezani na aparate odprtega sistema;
B1: biokemijski testi – tekoči reagenti,
ki omogočajo določanje na RA*1000,
B2: biokemijski testi – reagenti, ki omogočajo določanje na RA*1000 in ročno (fotometrijski),
B3: CRP in MIKROALBUMINI,
B4: koagulacijski testi.
Skupina C: druga diagnostična sredstva
in laboratorijski materiali;
C1: drugi reagenti,
C2: kontrolni vzorci,
C3: potrošni material za RA*1000.
4. Kraj dobave: fco bolnišnica Brežice
razloženo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7.
2001 do 1. 7. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolnišnica Brežice, tajništvo, Černelčeva 15,
8250 Brežice, pri Mileni Gramc, dodatne
informacije o naročilu dobite pri predstojnici laboratorija, Zvjezdani Vlahovič, dipl. inž.,
spec. med. biok.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan, od ponedeljka do petka, od 8. do 14. ure, tel.
07/46-68-106, faks 07/46-68-110 po
enodnevni predhodni najavi po faksu. Dokumentacija je na voljo po predhodnem dokazilu o plačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo 10.000
SIT
na
ŽR
naročnika
številka:
51620-603-31177, s pripisom “za JN laboratorijski material”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: najpozneje 12. 6.
2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Splošna bolnišnica Brežice, taj-
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ništvo, Černelčeva 15, 8250 Brežice, s pripisom “Ne odpiraj, JN laboratorijski material”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 6. 2001 ob 11. uri v sejni sobi
bolnišnice Brežice – uprava.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skladu z navodilom o vrstah finančnih zavarovanj, Uradni list RS, št. 43 z dne 24. 5.
2000, stran 5820 in 5821.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so določeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): predložitev skupne ponudbe ni predvidena.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: so določeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 50 dni po odpiranju
ponudb, datum odločitve predvidoma do
26. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: so razvidna v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 5. 2001.
Splošna bolnišnica Brežice
Št. 328/2001
Ob-48260
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1525 Ljubljana, tel: 01 5431-100.
3. (a) Vrsta in količina blaga: material
za operacijo katarakte – 1500 kompletov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba mora biti podana kot celota.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, centralno skladišče
medicinsko potrošnega materiala.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave: začetek dobave avgust 2001, trajanje dobave
eno leto.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Klinični center
Ljubljana, Komercialni sektor, Poljanski nasip 58, 1525 Ljubljana, I. nadstropje/soba
št. 40 (tajništvo).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro .
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, žiro račun št.
50103-603-51820 sklic na številko 00
45-08-7599 – material za operacijo katarakte.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 6. 2001 do
8. ure.

Št.

34-35 / 11. 5. 2001 / Stran 2067

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, Poljanski nasip 58, 1525
Ljubljana, I nadstropje/soba št. 13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 13. 6. 2001 ob 10. uri v seminarju I.
v kleti Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška
cesta 7.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1% od letne ponudbene vrednosti. Trajanje
bančne garancije za resnost ponudbe je
121 dni od odpiranja ponudb..
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona o javnih naročilih so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum veljavnosti ponudbe je 12. 10. 2001, bančna garancija
za resnost ponudbe pa do: 13. 10. 2001.
Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je julij 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 80%,
– strokovna ocena 20%,
– skupaj 100%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik mora na zahtevo strokovne komisije omogočiti testiranje ponujenih
izdelkov.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 5. 2001.
Klinični center Ljubljana
Št. 1.7.2239/2001
Ob-48283
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: monoblok
kolesa za potniške in tovorne vagone.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: CD PC Ptuj, Osojnikova
6, Ptuj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek:
1. 8. 2001, konec: 31. 12. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske železnice, d.d., Center za nabavo, Kolodvorska
11,
1506
Ljubljana,
faks
00386-01-29-14-833.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT – virman na
žiro račun 50100-601-14744, pri APP Ljubljana, tuji pa 120 EUR na devizni račun
50100-620-133-900-7100-59383/4.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 6. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d., Center za nabavo, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 6. 2001 ob 10. uri, SŽ, d.d.,
Center za nabavo, Kolodvorska 11.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni rok plačila je 60 dni od datuma dobave.
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:
– je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali je prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne določbe;
– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali druga pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da je finančno in poslovno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi;
– da ima reference s predmeta javnega
naročila;
– da je imel v obdobju enega leta pred
začetkom naročila ves čas pravočasno in v
celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev, ki sodelujejo z
njim v ponudbi;
– predloži pisna dokazila in informacije,
iz katerih je razvidno, da ponudnik razpolaga z najnovejšimi certifikati kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:
– veljavnost ponudbe 31. 12. 2001,
– predvideni izbor do 20. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kakovost, plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
Center
za
nabavo,
faks

Stran

2068 / Št. 34-35 / 11. 5. 2001

01/29-14-833, e-pošta: center.nabavo@slo-zeleznice.si.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Št. 32/2001
Ob-48284
1. Naročnik: Osnovna šola Trebnje.
2. Naslov naročnika: Kidričeva ulica 11,
8210 Trebnje (tel. 07/304-40-46, faks
07/304-40-96, e-mail: group1.osnmtre@guste.arnes.si).
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. meso in mesni izdelki,
2. kruh in pekovski izdelki,
3. mleko in mlečni izdelki, zamrznjena
zelenjava,
4. ribe,
5. jajca in krompir,
6. sadje in zelenjava,
7. zamrznjene jedi,
8. sokovi, nektarji in sirupi,
9. ostala živila.
Količine blaga bodo v razpisni dokumentaciji.
Dobavitelj se lahko poteguje za naročilo
enega sklopa, več sklopov ali pa za vse
sklope skupaj. Ponudba ponudnika, ki se
bo potegoval samo za del sklopa, se bo
štela za nepopolno in se ne bo obravnavala.
4. Kraj dobave:
– Osnovna šola Trebnje, Kidričeva ulica
11, 8210 Trebnje,
– Podružnična šola Dolenja Nemška vas,
Dolenja Nemška vas 21, 8210 Trebnje,
– Podružnična šola Dobrnič, Dobrnič 2,
8211 Dobrnič,
– Podružnična šola Šentlovrenc, Šentlovrenc 17, 8212 Velika Loka.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2001 do 31. 8. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Trebnje, Kidričeva ulica 11, 8210 Trebnje
– pri ravnatelju.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 10. 5. 2001
do 12. 6. 2001 do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT na žiro račun
OŠ Trebnje, št. 52120-603-32083.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 6. 2001 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Trebnje, Kidričeva ulica 11, 8210 Trebnje, z oznako “Ponudba – ne odpiraj” in številko te objave. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 6. 2001 ob 12. uri, na Osnovni
šoli Trebnje, Kidričeva ulica 11, 8210 Trebnje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: menice.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: sklenjena pogodba.
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: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 7. 2001 in 27. 6.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: izpolnjeni pogoji iz razpisne dokumentacije in
najnižje cene.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 5. 2001.
Osnovna šola Trebnje
Št. 74/2001
Ob-48286
1. Naročnik: Osnovna šola Mirna.
2. Naslov naročnika: Cesta na Fužine 1,
8233 Mirna, tel. 07/34-35-162, faks
07/34-35-170.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano. Količine živil so
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– meso in mesni izdelki,
– kruh in pekovski izdelki,
– mleko in mlečni izdelki,
– ribe,
– jajca,
– krompir,
– pecivo in slaščičarski izdelki,
– sokovi in sirupi,
– sveže sadje in zelenjava,
– testenine in zamrznjeni izdelki,
– ostalo prehrambeno blago.
Dobavitelj se lahko poteguje za naročilo
enega sklopa, več sklopov ali pa za vse
sklope skupaj. Ponudba ponudnika, ki se
bo potegoval samo za del sklopa, se bo
štela za nepopolno in se ne bo obravnavala.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Mirna, Cesta na Fužine 1, 8233 Mirna in VVE Mirna,
Glavna cesta, 8233 Mirna.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2001 do 31. 8. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: računovodstvo
šole, Alenka Kozolc.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 10. 5. 2001
do 12. 6. 2001 do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT na žiro račun
52120-603-32057, ali v gotovini na sedežu naročnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo

ponudbe, ki bodo prispele po pošti ali bodo
osebno oddane do 12. 6. 2001 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Mirna, Cesta na
Fužine 1, 8233 Mirna, v zapečateni kuverti
z oznako: “Ponudba – Ne odpiraj” in številko te objave. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 12. 6.
2001 ob 12. uri, v prostorih tajništva Osnovne šole Trebnje, Kidričeva 11, Trebnje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: menica.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: sklenjena pogodba.
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: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 7. 2001 in 27. 6.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: izpolnjeni pogoji iz razpisne dokumentacije in
najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 5. 2001.
Osnovna šola Mirna
Ob-48287
1. Naročnik: Osnovna šola Mokronog.
2. Naslov naročnika: Gubčeva cesta 4,
8230 Mokronog, tel. 07/349-95-10, faks
07/349-95-10, e-mail: os.mokronog@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago v skladu s tretjim odstavkom
19. člena ZJN-1.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko konkurirajo na naslednje
skupine oziroma sklope:
1. meso in mesni izdelki,
2. ribe,
3. kruh in pekovski izdelki,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. sveže sadje in zelenjava,
6. zamrznjeni izdelki, peciva in slaščice,
7. splošno prehrambeno blago.
Ponudniki lahko konkurirajo na eno skupino ali sklop, za več skupin ali sklopov ali
za vse skupaj. Sposobnost ponudnikov bo
priznana po skupinah oziroma sklopih. Ponudba ponudnika, ki se bo potegoval samo
za del skupine, se bo štela za nepopolno in
se ne bo obravnavala.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Mokronog, Gubčeva cesta 4, 8230 Mokronog in
podružnična šola Trebelno.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2001 do 1. 9. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Mokronog, Gubčeva cesta 4, Mokronog.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 10. 5. 2001
do 12. 6. 2001, vsak dan med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT na žiro račun št.
52120-603-32062.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 6. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Mokronog, Gubčeva cesta 4, 8230 Mokronog.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 12. 6.
2001 ob 12. uri, v prostorih tajništva Osnovne šole Trebnje, Kidričeva 11, Trebnje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica do višine 10% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: sklenjena pogodba.
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: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 7. 2001 in 27. 6.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: izpolnjeni pogoji iz RD in najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Osnovna šola Mokronog, Gubčeva
cesta 4, Mokronog, ravnateljica Marica Murenc, tel. 07/349-95-11.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo predhodnega razpisa.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 5. 2001.
Osnovna šola Mokronog
Ob-48288
1. Naročnik: Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert.
2. Naslov naročnika: Šentrupert 57,
8232 Šentrupert, tel. 07/34-34-780, faks
07/34-34-781.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava prehrambenih artiklov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko ponudi eno ali več skupin
artiklov, in sicer:
1. meso in mesni izdelki,
2. ribe,
3. kruh in pekovski izdelki,
4. pecivo,
5. zamrznjena živila,
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6. mleko in mlečni izdelki,
7. sadje in zelenjava,
8. drugo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola dr. Pavla
Lunačka Šentrupert, Šentrupert 57, 8232
Šentrupert.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2001 do 1. 9. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo
Osnovne šole dr. Pavla Lunačka Šentrupert,
Šentrupert 57, 8232 Šentrupert, kontaktna
oseba za dodatne informacije je ravnatelj
Jože Zupan.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 10. 5. 2001
do 12. 6. 2001 do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT z vključenim
DDV, način plačila: virman ali položnica, žiro račun: 52120-603-32078.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 12. 6. 2001
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert, Šentrupert 57, 8232 Šentrupert.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 6. 2001 ob 12. uri, v prostorih
Osnovne šole Trebnje, Kidričeva 11, Trebnje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po
sklenjeni pogodbi.
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: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj do 30. 7.
2001, odločitev bo sprejeta najkasneje do
27. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: izpolnjeni pogoji iz razpisne dokumentacije in
najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 5. 2001.
Osnovna šola dr. Pavla Lunačka
Šentrupert
Su 99/01-2
Ob-48326
1. Naročnik: Ustavno sodišče Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Ustavno sodišče
Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10,
1000 Ljubljana.

3. a) Vrsta in količina blaga: 3 osebna
vozila z bencinskim motorjem prostornine do 1800 ccm.
b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklopi niso predvideni, sprejemljive so samo ponudbe za vsa 3 vozila skupaj.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek takoj po podpisu pogodbe, zaključek do 90
dni od sklenitve pogodbe.
7. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Ustavno sodišče
Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10,
1000 Ljubljana, vzdrževalno-nabavna služba, Zlatko Glavica, tel. 01/47-76-457.
b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 12. ure 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: 5. 6. 2001 do 9. ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana, glavna pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 6. 2001 ob 10. uri, Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10,
1000 Ljubljana, razpravna dvorana, I. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
30 dni od prejema blaga in 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): /
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 o sprejemu ponudbe je 15. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 5. 2001.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Št. 1/2001
Ob-48332
1. Naročnik: Osnovna šola Poljčane.
2. Naslov naročnika: Dravinjska c. 26,
2319 Poljčane, tel. 02/829-50-30, faks
02/829-50-31.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
prehrambeni izdelki.
(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 iz sklopov ali vse artikle iz posameznega sklopa:
1. mleko in mlečni izdelki - 1,300.000
SIT,
2. meso - 3,170.000 SIT,
3. mesni izdelki - 1,000.000 SIT,
4. ribe in konzervirane ribe - 170.000
SIT,
5. jajca - 80.000 SIT,
6. krompir - 250.000 SIT,
7. sveža zelenjava in sadje - 800.000
SIT,
8. konzervirano sadje - 200.000 SIT,
9. zmrznjena in konzervirana zelenjava 750.000 SIT,
10. sadni sokovi - 250.000 SIT,
11. zmrznjeni izdelki iz testa - 420.000
SIT,
12. žita - 130.000 SIT,
13. testenine - 130.000 SIT,
14. slaščičarsko pecivo - 200.000 SIT,
15. kruh in pekovsko pecivo 1,800.000 SIT,
16. olje in ostalo prehrambeno blago 1,550.000 SIT.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Poljčane,
Dravinjska c. 26, 2319 Poljčane.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 21. 8.
2001 do 20. 8. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: računovodstvo
Osnovne šole Poljčane, Fanika Starovasnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro ob predložitvi pooblastila
in dokazila o vplačilu stroškov dokumentacije na žiro račun šole, lahko pa ponudniki
po predložitvi dokazila o vplačilu stroškov
dokumentacije zahtevajo, da se jim dokumentacija pošlje po pošti, po elektronski
pošti ali na disketi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena 12.000 SIT, plačilo
na ŽR OŠ Poljčane št.: 51810-603-32057.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 6. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Poljčane, Dravinjska c. 26, 2319 Poljčane - računovodstvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: četrtek, 21. 6. 2001, ob 10. uri, v
pisarni ravnatelja Osnovne šole Poljčane.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ni zahtevano.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30
dnevni rok plačila.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): ni predvidena.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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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. 7.
2001, odločitev bo sprejeta predvidoma do
4. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena 80 točk, celovitost ponudbe - 5 točk, kvaliteta - 5 točk, plačilni rok - 4 točke, reference - 3 točke, dodatne ugodnosti - 3 točke.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ne.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 5. 2001.
Osnovna šola Poljčane
Št. 16/2001
Ob-48334
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, faks 02/252-22-41; 02/22-00-151.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
omare vodenja in zaščite za TR polje II
110 kV v RTP 110/20 kV Ormož.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno
javno naročilo.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
8,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: na objekt.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum dobave do 14. 11. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor-vložišče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/I. nadst.), na dan
te objave in nato vsak delovni dan med 10.
in 12. uro. Dodatne informacije o naročilu
pa se dobi na naslovu naročnika pri: Božidar Govedič, univ. dipl. inž. el. in Mateja
Švajger,
tel.
02/22-00-151
in
02/22-00-128, na dan objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati, na dan te objave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 13. 6. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 51800-601-22802
(DDV je upoštevan v ceni).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsaki delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 14. 6.
2001 do 9. ure, v Splošno kadrovski sektor
– vložišče, pri Marjani Gredin (soba št.
114/I. nadst.).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri naročniku: Elektro Maribor, jav-

no podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor,
Splošno kadrovski sektor – vložišče (prevzemnica Marjana Gredin soba št. 114/I.
nadst.). Na kuverti s ponudbo mora biti v
levem spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne
odpiraj – Ponudba – Javni razpis”. Navedena mora biti številka objave javnega razpisa v Uradnem listu RS; številka Uradnega
lista RS in predmet javnega naročila. Na
hrbtni strani mora biti označen polni naslov
pošiljatelja. Kuverta s ponudbo mora biti
zapečatena.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 6. 2001 ob
10. uri, pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, v
sejni sobi, II.nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponudnik mora predložiti garancijo banke za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti javnega razpisa, na katerega ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih drugih: rok plačila: vsaj 60 dni, od datuma
izstavitve računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko
predloži skupina izvajalcev, gospodarska
družba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in ima ustrezne kvalifikacije za
izvedbo dobav blaga, ki je predmet javnega razpisa.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi zahtevani pogoji z
dokumenti za ugotavljnje usposobljenosti
ponudnika, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umaknejo ponudbe, jih dopolnijo ali zamenjajo
do poteka roka za oddajo ponudbe;
– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;
– predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 1. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 80 točk;
– rok plačila: 15 točk;
– certifikat skupine standardov SIST EN
ISO 9000 ali podobno: 5 točk.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Božidarju Govediču, univ. dipl. inž. el. in Mateji Švajger, tel.
02/22-00-152 in 02/22-00-128.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 5. 2001.
Elektro Maribor, d.d., Maribor
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Št. 407-60/2001
Ob-48343
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Trg Osvobodilne Fronte 13, 1000
Ljubljana; tel.: 01/251-28-38, faks:
01/431-23-27.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: dobava, montaža in
priklop opreme šolskih prostorov za novogradnjo srednje šole v Krškem na lokaciji Spodnji Grič II.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in možnosti predložitve ponudbe za en sklop, več sklopov ali vse
skupaj: naročilo se oddaja za celoto.
4. Kraj dobave: Srednja šola Krško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek po
podpisu pogodbe, dokončanje 30. 9. 2001
za šolski del, 31. 10. 2001 za delavniški
del.
7. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Savaprojekt Krško d.d.,
Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 14. 5. 2001,
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, negotovinsko
plačilo na ŽR 51600 - 601 - 11896 pri
APP, Podr. Krško, pred dvigom razpisne
dokumentacije.
(č) Oseba, ki nudi dodatne informacije,
če je predvideno: Savaprojekt Krško d.d.,
Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, Ante
Marković, tel.: 07/49-14-201, faks:
07/49-14-231, GSM: 041/693-206.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 18. 6. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Savaprojekt Krško d.d., Cesta
krških žrtev 59, 8270 Krško, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 19. 6.
2001, ob 12. uri na naslovu Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Trubarjeva 3/V,
sejna soba, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, nepreklicna, brezpogojna, plačljiva na prvi poziv v
višini 5 % od razpisne vrednosti ponujenih
del, z veljavnostjo trajanja ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
se bo izvrševalo v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna RS in v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): samostojni izvajalec v sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v ponudbi in
predloži pogodbo o skupnem nastopu.
13. Zahtevani pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu
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ZJN-1: zahtevani pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90 dni
od dneva predložitve ponudbe, predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe do
26. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega obsega naročila od razpisanega, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb. V tem
primeru izbrani ponudnik ni upravičen do
odškodnine iz tega naslova. Naročnik si tudi pridržuje pravico, da ne izbere nobenega
od ponudnikov v primeru, da ne prejme
ustreznih ponudb. Tudi v tem primeru ponudniki nimajo pravice do odškodnine iz tega
naslova.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 5. 2001
RS, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 405-59/2001
Őb-48344
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana, faks: 01/431-23-27 .
3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava,
dobava in montaža notranje opreme po
popisu opreme in načrtih za Gimnazijo
Litija, Bevkova ulica 3, Litija.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se oddaja za celoto.
4. Kraj dobave: Gimnazija Litija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek po
podpisu pogodbe, dokončanje 15. avgust
za učilniški del, 30. oktober 2001 za telovadnico.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: EE engineering d.d., Železna cesta 16, Ljubljana, kontaktna oseba Borut Zabret, univ. dipl. inž.
gr., dodatne informacije se lahko zahtevajo
le pisno po faksu 01/473-52-23 ali e-pošti:
borut-zabret@ee-eng.si .
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od datuma objave med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanskim
nakazilom ali položnico na transakcijski račun EE engineering d.d., št. 05100
8000015318, s pripisom razpisna dokumentacija - oprema Gimnazija Litija.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 6. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: EE engineering d.d., Železna
cesta 16, Ljubljana, tajništvo soba 213/II.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah in označene z napisom “Ne odpiraj ponudba za opremo Gimnazije Litija“. Na

hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 6. 2001, ob 12. uri, Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, Služba za investicije in premoženjsko pravne zadeve, Trubarjeva 3/V (sejna soba), Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, nepreklicna, brezpogojna, plačljiva na prvi poziv v
višini 5 % od razpisne vrednosti ponujenih
del, z veljavnostjo trajanja ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
se bo izrševalo v skladu z navodilom o izvrševanju proračuna RS in v skladu z razpisno
dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): samostojni izvajalec v sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v ponudbi in predloži
pogodbo o skupnem nastopu.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni od dneva predložitve ponudbe, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
do 26. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega obsega naročila od razpisanega, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb. V tem
primeru izbrani ponudnik ni upravičen do
odškodnine iz tega naslova. Naročnik si tudi pridržuje pravico, da ne izbere nobenega
od ponudnikov v primeru, da ne prejme
ustreznih ponudb. Tudi v tem primeru ponudniki nimajo pravice do odškodnine iz tega
naslova.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 5. 2001.
RS Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Ob-48369
1. Naročnik: Center za varstvo in delo
Golovec.
2. Naslov naročnika: Na Golovcu 2,
3000 Celje, tel. 03/42-57-850, faks
03/54-14-023.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
prehrambeni izdelki.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– splošno prehrambeno blago,
– meso in mesni izdelki,
– zelenjava in sadje.
Ponudbe se lahko nanašajo na celoto ali
na posamezne sklope javnega naročila.
4. Kraj dobave: Na Golovcu 2, Celje.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2001 do 31. 8. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Center za varstvo in delo Golovec, Na Golovcu 2, 3000
Celje, Jože Mastnak.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, naročnik prosi ponudnika
za predhodno najavo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV;
način plačila: na blagajni Centra za varstvo
in delo Golovec, Na Golovcu 2, 3000 Celje
ali
nakazilo
na
žiro
račun
št.
50700-603-31039 pri APP Celje – za plačilo razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 6. 2001 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Center za varstvo in delo Golovec, Na Golovcu 2, 3000 Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 6. 2001 ob 10. uri, v zbornici
Centra za varstvo in delo Golovec, Na Golovcu 2, 3000 Celje.
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): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41. in 42. členu ZJN-1
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 30. 6. 2001, predvideni datum odločitve konec meseca junija.
15. Merila za ocenitev ponudb: razvidna iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 5. 2001.
Center za varstvo in delo Golovec
Št. 169/2001
Ob-48383
1. Naročnik: JZ Radiotelevizija Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: digitalni
magnetoskop formata IMX – 26 kosov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek julij
2001 – zaključek september 2001.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: JZ RTV Slovenija, tehnični trakt, soba 3Z16, pri Mateji
Duša, tel. 475-37-42, faks 475-37-40.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 22. 5. 2001
dalje med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT, po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu in na podlagi
dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na račun pri APP Ljubljana, na račun
številka 50101-603-45036, sklic na številko 00-51-634-566, z oznako predmeta plačila (oznako razpisa) in z navedbo davčne
številke in sedeža podjetja.
Dodatne informacije so na razpolago samo v pisni obliki na faks 475-21-86.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: vključno do 26. 6.
2001 do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napisom: “Ne odpiraj – za razpis – ponudba za
razpis št. 169/2001 – magnetoskopi”. Na
kuverti mora biti napisan polni naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 6. 2001 ob 11. uri, v sejni sobi 52/V –
5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
podpisa pogodbe, in sicer v vrednosti
300.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): podpis pravnega akta o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do podpisa pogodbe; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 16. 7.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomska cena 70%, plačilni pogoji 10%, dobavni rok 5%, tehnična podpora 10%, garancija 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega ali večjega obsega od
razpisanih, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb.
Naročnik si pridržuje pravico do razveljavitve razpisa oziroma da ne izbere nobenega ponudnika. V obeh primerih izbrani ponudnik ni upravičen do odškodnine iz tega
naslova.

17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2001.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 085-04-3/01-14
Ob-48413
1. Naročnik: Občina Dravograd.
2. Naslov naročnika: Trg 4. julija 7,
2370 Dravograd, tel. 02/878-30-11, faks
02/878-32-84, elektronski naslov: lili@dravograd.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
in montaža kegljišča v Športnem centru
v Dravogradu.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Športni center v Dravogradu.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji. Naročnik
variantnih ponudb ne bo upošteval.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
pričetek del je 20. julij 2001 in dokončanje
del do 20. avgusta 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v
Uradu župana občine Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd. Ponudnik lahko dobi
vse informacije v zvezi z izdelavo ponudbe
in pojasnila k razpisni dokumentaciji pri Lidiji Košutnik ali Ireni Petelin.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo v času uradnih ur (ponedeljek, sreda, petek) do roka
za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik se mora ob dvigu razpisne dokumentacije izkazati s potrdilom o plačilu materialnih stroškov v višini
5.000 SIT, na račun naročnika št.
51830-630-25594, za izdelavo razpisne
dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 6. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 6. 2001 ob 11.30, v sejni sobi
Občine Dravograd.
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: plačila
se izvajajo s skladu z določili Zakona in
navodila o izvrševanju proračuna v roku 60
dni od dneva izstavitve situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): navedeno
v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
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šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do zaključka del najkasneje do 31. 8. 2001. Ponudnike bo investitor oziroma naročnik obvestil z obvestilom o oddaji naročila v roku 15 dni po uspelem javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najugodnejša ponudba.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2001.
Občina Dravograd

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
Popravek
Št. 54/2001
Ob-48362
V javnem razpisu za oddajo naročila
gradenj po odprtem postopku za prenovo
podružnične OŠ v Kostanjevici na Krasu,
objavljenem v Uradnem listu RS, št.
33/2001, Ob-48184, se v objavi popravi
3. (a) točko, tako da se drugi stavek, pravilno glasi:
3. (a) Ocenjena vrednost investicije je
85 mio SIT.
Občina Miren-Kostanjevica
Št. 806/01
Ob-48250
1. Naročnik: Občina Lukovica.
2. Naslov naročnika: Lukovica 46,
1225 Lukovica, tel./faks 01/723-51-19.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacijskega sistema komunalne
odpadne vode – fekalni kanal F5 in F7.
Dela obsegajo pripravljalna, zemeljska,
gradbena in zaključna dela.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Krašnja.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del
15. 7. 2001, dokončanje del 31. 8. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Luko-
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vica, Lukovica 46, 1225 Lukovica, kontaktna oseba je Tomaž Cerar, faks
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 14. 6.
2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, plačljivo na
žiro
račun
Občine
Lukovica,
št.
50120-630-810246,
sklic
na
št.
713000-1501, s pripisom razpisna dokumentacija – kanalizacija Krašnja. Priložiti je
potrebno potrdilo o registraciji za DDV in
davčno številko.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 6. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Lukovica, Lukovica 46,
1225 Lukovica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 6. 2001 ob 13. uri, na sedežu
Občine Lukovica, Lukovica 46 (sejna soba).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
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): izvajalska gradbena pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od odpiranja
ponudb, v roku 15 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 75%, rok izvedbe 10%, reference 10% in rok plačila 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 5. 2001.
Občina Lukovica
Št. 01/01
Ob-48252
1. Naročnik: Krajevna skupnost Mala
Nedelja.
2. Naslov naročnika: Mala Nedelja 29,
9243 Mala Nedelja, tel. in faks
02/586-10-91.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zamenjava makadamskega vozišča z asfaltnim
in rešitev odvodnjavanja meteornih voda na naslednjih občinskih javnih poteh:
– OJP Drakovci – odcep Krempl, v skupni dolžini 470 m in širini vozišča 3 m,
– OJP Drakovci – odcep Perko, v skupni dolžini 1120 m in širini vozišča 3 m.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudbe ni mogoče oddati po
delih in se odda le v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Drakovci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe je
45 delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Krajevna skupnost Mala Nedelja, Mala Nedelja 29, 9243
Mala Nedelja, tajništvo krajevne skupnosti
– tel. 02/586-10-91, faks 02/586-10-91;
predsednik sveta KS Mala Nedelja, Vilijem
Vajda.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak torek, sredo in četrtek od 8. do 12. ure, na sedežu
krajevne skupnosti, in sicer od datuma objave javnega razpisa do 1. 6. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
15.000 SIT, virmansko, na žiro račun
51930-645-30757. Na dokazilu o vplačilu
mora biti navedena davčna številka pravne
osebe, ki dviguje razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponedeljek, 11. 6.
2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Krajevna skupnost Mala Nedelja, Mala Nedelja 29, 9243 Mala Nedelja, v
zapečatenih kuvertah s pripisom “Ne odpiraj – javni razpis za obnovo občinskih javnih
poti na območju KS Mala Nedelja”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: ponedeljek, 11. 6. 2001 ob 13. uri,
Krajevna skupnost Mala Nedelja, Mala Nedelja 29, 9243 Mala Nedelja.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti ocenjenih del, katera je
razvidna iz razpisne dokumentacije. Trajanje garancije 40 dni po sprejetju sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 13/00).
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pisna
pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora predložiti ustrezno ponudbo z vsemi dokazili, ki jih
zahteva razpisna dokumentacija.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe vežejo ponudnika 60 dni, šteto od izteka roka za predložitev ponudb.
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15. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva finančna sredstva ali odstopiti
od pogodbe zaradi finančnih razlogov. V
tem primeru ponudniki nimajo pravice do
odškodnine iz tega naslova.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 5. 2001.
Krajevna skupnost Mala Nedelja
Št. 34404-10/00
Ob-48265
1. Naročnik: Občina Idrija.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 5280
Idrija,
tel.
05/372-61-00,
telefaks
05/377-13-40.
3. (a) Opis in obseg gradnje: popotresna obnova kamnitega obokanega mostu s tremi polji čez Jezernco pri Divjem
jezeru.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja delov ali sklopov ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: naročilo ne
vključuje izdelavo projektov.
4. Kraj izvedbe: Občina Idrija, lokalna
cesta št. 130 040 Idrija (Podroteja) – Idr.
Bela, pri Divjem jezeru.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del julij
2001, rok izvedbe 3 mesece.
7. (a) Naslov službe in osebe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Služba za gospodarske javne službe, kontaktna oseba:
Jože Močnik ali Rajko Bezeljak.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovni
dan od 8. do 12. ure do dne, ki je določen
za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT na žiro račun št.
52020-630-7085 s pripisom Divje jezero.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 6. 2001 do
15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Idrija, Mestni trg 1,
5280 Idrija.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 6. 2001 ob 9. uri v prostorih
Občine Idrija.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v višini 5% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: obnova mostu se financira iz sredstev proračuna
RS za popotresno obnovo, plačilni rok 60
dni od prejema računa.
12. Pravna oblika povezanosti skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe,
potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(zakon o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe minimalno 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
datum odločitve o sprejemu ponudbe 30. 6.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik bo uveden v delo, ko bo
pogodba med ponudnikom in naročnikom
potrjena s strani vlade RS.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 5. 2001.
Občina Idrija
Št. 34404-9/01
Ob-48266
1. Naročnik: Občina Idrija.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 5280
Idrija,
tel.
05/372-61-00,
telefaks
05/377-13-40.
3. (a) Opis in obseg gradnje: popotresna obnova mostu preko reke Idrijce v
naselju Travnik.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja delov ali sklopov ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: naročilo ne
vključuje izdelavo projektov.
4. Kraj izvedbe: Naselje Travnik, ob glavni cesti GII/102 na odseku med Sp.Idrijo in
Stražo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek del je julij 2001.
7. (a) Naslov službe in osebe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Služba za gospodarske javne službe, kontaktna oseba:
Jože Močnik ali Rajko Bezeljak.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovni
dan od 8. do 12. ure do dne, ki je določen
za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT na žiro račun št.
52020-630-7085 s pripisom Travnik.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 6. 2001 do
15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Idrija, Mestni trg 1,
5280 Idrija.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 6. 2001 ob 10. uri v prostorih
Občine Idrija.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v višini 5% ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: obnova mostu se financira iz sredstev proračuna
RS za popotresno obnovo, plačilni rok 60
dni od prejema računa.
12. Pravna oblika povezanosti skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe,
potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(zakon o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
minimalno 60 dni od dneva odpiranja ponudb, odločitev o sprejemu ponudbe
30. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik bo uveden v delo, ko bo
pogodba med ponudnikom in naročnikom
potrjena s strani vlade RS.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 5. 2001.
Občina Idrija
Št. 3/2001
Ob-48269
1. Naročnik: Občina Dobrepolje.
2. Naslov naročnika: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
Mrliške vežice s parkirišči v Strugah.
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: Paka 1, 1313 Struge.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 30. 6. 2001
do 30. 12. 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.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do vključno
21. 5. 2001.
(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: 15. 6. 2001 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Dobrepolje, Videm 35,
1312 Videm-Dobrepolje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 6. 2001 ob 9. uri, v sejni sobi Občine
Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje.
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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 15. 8. 2001, odločitev o sprejemu ponudbe do 25. 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: 4. 5. 2001.
Občina Dobrepolje
Št. 1284/2001
Ob-48285
1. Naročnik: Občina Gornji Petrovci.
2. Naslov naročnika: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci,
tel. 02/556-90-00, faks 02/556-90-01.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
OŠ Gornji Petrovci – III. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Gornji Petrovci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: izdelava variantnih ponudb ni možna.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del 2. 7.
2001, dokončanje del 31. 8. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina
Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203
Petrovci,
tel.
02/556-90-00,
faks
02/556-90-01, kontaktna oseba je Franc
Šlihthuber.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
predložitev ponudbe, vsak delovni dan od
8. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je
možno dvigniti proti plačilu 10.000 SIT na
žiro račun 51900-630-76038.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: najkasneje do
18. 6. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Gornji Petrovci, Gornji
Petrovci 31/d, 9203 Petrovci.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 6. 2001 ob 10.30 v sejni sobi Občine
Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3 % vrednosti razpisa z veljavnostjo 60 dni
od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in pačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo vršila po mesečnih situacijah, podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: podani v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od datuma odpiranja ponudb, odločitev o sprejemu ponudbe bo sprejeta predvidoma do 20. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 50 %,
– plačilni pogoji 30 %,
– reference 20 %.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo morebitne druge informacije o naročilu posredoval vsem ponudnikom le na podlagi pisnih zahtevkov, ki jih
bo prejel najkasneje 5 dni pred pretekom
roka za oddajo ponudbe na naslov v 2. točki tega naročila.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 5. 2001.
Občina Gornji Petrovci
Št. 35205-11/01-3
Ob-48328
1. Naročnik: Občina Tišina.
2. Naslov naročnika: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, tel. 02/539-17-10,
fax: 02/539-17-11.
3. (a) Opis in obseg gradnje: kanalizacija naselij Petanjci - Murski Petrovci Sodišinci - Gederovci - Krajna. Orientacijska vrednost del 435,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.
(c)
4. Kraj izvedbe: Petanjci - Murski Petrovci - Sodišinci - Krajna - Gederovci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 9 mesecev od
podpisa pogodbe, predvidoma od avgusta
2001 do aprila 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Tišina,
Mateja Krizmanič Telkeš in Klaudija Šadl.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 8.
do 14. ure, v sredo pa od 8. do 15.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT + 19% DDV, z

virmanom na žiro račun 51900-630-76022,
vendar ne prej kot 8 dni pred prevzemom
razpisne dokumentacije. Ob prevzemu ponudbe je potrebno predložiti kopijo virmanskega naloga in vse podatke, potrebne za
izdajo računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 4. 6. 2001 do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Tišina, Tišina 4, 9251
Tišina.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 6. 2001 ob 12. uri v sejni sobi
občine Tišina, Tišina 4.
10. Navedbe finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od orientacijske vrednosti v javnem razpisu, z veljavnostjo 90 dni od datuma odposlanja zahteve za objavo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
opravljenih del na podlagi mesečnih situacij, v skladu z zakonom, ki ureja izvrševanje
proračuna za tekoče leto.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je izbrana kot najugodnejša: /
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 določitve o sprejemu ponudbe: predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 20. 6. 2001, ponudba mora veljati 90 dni od odposlanja
zahtevka za objavo.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
bodo v skladu z 50. členom zakona o javnih
naročilih natančneje opredeljena v razpisni
dokumentaciji, izhodišča za izbiro najugodnejšega ponudnika pa bodo:
– ponudbena cena,
– reference,
– finančna sposobnost,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe.
Teža in način uporabe meril je navedena
v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 5. 2001.
Občina Tišina
Št. 34404-8/00
Ob-48340
1. Naročnik: Občina Idrija.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 5280
Idrija, tel.: 05/372-61-00, telefaks:
05/377-13-40.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
in modernizacija občinskih cest v občini Idrija v krajevnih skupnostih Ledine,
Krnice – Masore, Zavratec, Vojsko, Godovič, Črni Vrh, Dole. Obnova in modernizacija občinskih cest obsega preplastitve lokalne cestne mreže ter gradbena in
asfaltacijska dela za modernizacijo javnih
poti.
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: predvideva se oddaja del po
sklopih in sicer ločeno za gradbena dela,
asfaltacijska dela ter preplastitve.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: naročilo ne
vključuje izdelavo projektov.
4. Kraj izvedbe: Občina Idrija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek del je julij 2001.
7. (a) Naslov službe in osebe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Služba za gospodarske javne službe, kontaktna oseba:
Jože Močnik ali Rajko Bezeljak.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovni
dan od 8. do 12. ure do dne, ki je določen
za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT na žiro račun št.
52020 630 7085 s pripisom Ceste.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 6. 2001 do
15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Idrija, Mestni trg 1,
5280 Idrija.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 6. 2001 ob 10. uri v prostorih
občine Idrija.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v višini 5 % ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok 60 dni od prejema računa.
12. Pravna oblika povezanosti skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe minimalno 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvidena odločitev o sprejemu ponudbe:
30. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: drugih informacij ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 5. 2001.
Občina Idrija
Ob-48355
1. Naročnik: Javni zavod Osnovna šola
Frana Erjavca Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Kidričeva 36, 5000
Nova Gorica, tel./faks 05/302-40-46.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: montaža
elastičnega športnega poda v veliki telovadnici in sanacija sanitarij v Osnovni
šoli Frana Erjavca Nova Gorica.
(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: Nova Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del 26.
6. 2001, zaključek najpozneje 20. 8. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Frana Erjavca, Kidričeva 36, 5000 Nova
Gorica, kontaktna oseba Milan Tavčar, tel.
05/302-40-46, delavniki med 12. in
14. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva, določenega za javno odpiranje ponudb, med 9.
in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu 8.000 SIT ter davčno številko.
Plačilo se izvrši na žiro račun naročnika
pri
APP
Nova
Gorica,
št.
52000-603-31546, s pripisom “za javni razpis”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
samo ponudbe, ki bodo predložene na naslov naročnika najkasneje do 8. 6. 2001 do
13. ure, ne glede na način prenosa pošiljke.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Frana Erjavca,
Kidričeva 36, 5000 Nova Gorica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 8. 6.
2001 ob 14. uri, v prostorih naročnika na
naslovu: Osnovna šola Frana Erjavca, Kidričeva 36, 5000 Nova Gorica.
Na odpiranju lahko sodelujejo predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od roka, določenega za predložitev ponudb, odločitev o sprejemu ponudbe bo sprejeta predvidoma do 15. 6.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 85 točk,

– garancijski rok – 10 točk,
– rok izvedbe – 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 5. 2001.
Osnovna šola Frana Erjavca
Nova Gorica
Št. 6/01-JN-G
Ob-48374
1. Naročnik: Komunala Tolmin, Javno
podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Poljubinj 89h,
5220 Tolmin, tel.: 05/381-93-00, faks.:
05/388-10-25, E-mail: kp.tolmin@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
vodooskrbe Kal Koritnice (vodohran, črpališče, omrežje).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Kal Koritnica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: začetek 2. 7.
2001, dokončanje 20. 9. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala
Tolmin d.d., Poljubinj 89h - tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do tri dni pred
odpiranjem.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na TR št.
04753-0000100881 pri Novi KBM d.d.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 6. 2001 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komunala Tolmin, Javno podjetje
d.d., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 6. 2001 ob 12. v prostorih Komunale Tolmin.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: akceptni nalog.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila situacij 90 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva odpiranja, datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 15. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni pogoji, reference.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: Sovdat Davorin, tel. 05/38 1-93-00.
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 5. 2001.
Komunala Tolmin,
Javno podjetje d.d.
Št. 640-6/01
Ob-48380
1. Naročnik: Mestna občina Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Kardoševa 2,
9000 Murska Sobota, tel. 531-10-00, faks
530-33-25.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
obstoječih sanitarijev v OŠ I. v Murski
Soboti.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vse sklope skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Murska Sobota.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del v
juniju 2001, konec del v avgustu 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Oddelek za
okolje in prostor ter gospodarske javne službe, pri Jožici Viher, dipl. upr. org. in pri
Jožetu Stvarniku, Oddelek za gospodarske
in negospodarske dejavnosti.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 8. 6. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
51900-630-76001, Mestna občina Murska
Sobota.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 6. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: vložišče Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska
Sobota.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 6. 2001 ob 12.30, v mali sejni
sobi Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, II. nadstropje, soba št. 25.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 1,500.000 SIT, z veljavnostjo 90 dni od odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve je 15 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 70%,
– reference 10%,
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– rok izvedbe 10%,
– garancijski rok 5%,
– plačilni pogoji 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 5. 2001.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 351-01-5/01-14
Ob-48412
1. Naročnik: Občina Dravograd.
2. Naslov naročnika: Trg 4. julija 7,
2370 Dravograd, tel. 02/878-30-11, faks
02/878-32-84, elektronski naslov: lili@dravograd.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbeno obrtniška in inštalacijska dela za izgradnjo kegljišča v Športnem centru v
Dravogradu.
(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: Športni center v Dravogradu.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji. Naročnik
variantnih ponudb ne bo upošteval.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni pričetek del je 20. junij 2001 in dokončanje
del do 20. julija 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v
Uradu župana občine Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd. Ponudnik lahko dobi
vse informacije v zvezi z izdelavo ponudbe
in pojasnila k razpisni dokumentaciji pri Lidiji Košutnik ali Ireni Petelin.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo v času uradnih ur (ponedeljek, sreda, petek) do roka
za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik se mora ob dvigu razpisne dokumentacije izkazati s potrdilom o plačilu materialnih stroškov v višini
5.000 SIT, na račun naročnika št.
51830-630-25594, za izdelavo razpisne
dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 6. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 6. 2001 ob 11. uri, v sejni sobi
Občine Dravograd.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvajajo v skladu z določili Zakona in navodila o izvrševanju proračuna v roku 60 dni
od dneva izstavitve situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): navedeno
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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do zaključka del najkasneje do 31. 8. 2001. Ponudnike bo investitor oziroma naročnik obvestil z obvestilom o oddaji naročila v roku 15 dni po uspelem javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– obseg in rok garancije (odzivni rok,
rok za odpravo napak),
– dosedanje reference ponudnika in morebitnih podizvajalcev na enakih ali sorodnih delih,
– usposobljenost ponudnika (splošna).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2001.
Občina Dravograd

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
Ob-48219
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, faks 01/300-39-12.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: prevoz zdravnikov za neodložljive obiske na bolnikovem domu na območju mestne in primestnih občin Ljubljane – sklic 1 B/20.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ne.
5. Kraj izvedbe: naročnik.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 10. 2001
do 30. 9. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: nabavna
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služba, soba 33, mag. Marjana Sever Bračun, univ. dipl. ekon, faks 01/300-39-24.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 14. 5. 2001
od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV vključen)
na
bančni
račun
številka:
50101-603-48587, sklicna številka 02
95-280-86.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 12. 6. 2001
do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana, vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28, 1000
Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 6. 2001 ob 12. uri, Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, sejna soba v kleti.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj 30-dnevni plačilni rok.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
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: kot 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: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 10. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
75%, tehnične in kadrovske zmogljivosti
25%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 5. 2001.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 363-04-2/01
Ob-48249
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: čiščenje poslovnih prostorov državnih upravnih organov
v Ljubljani na različnih lokacijah.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
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za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
po sklopih.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 7. 2001
do 31. 1. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, glavna pisarna.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure,
vsak delovni dan od dneva objave do dneva
odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 6. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 6. 2001 do 9.30, Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančne garancije po razpisni dokumentaciji, vezano na ponudbeno vrednost.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: 1. ponudbena cena – do 100 točk, 2. reference
ponudnika – do 23 točk, 3. finančna sposobnost ponudnika – do 8 točk, 4. strokovna izobrazba kadrov – do 4 točke, 5. certifikat ISO 9001 – 4 točke.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Tamara Surina, tel. 478-18-36.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Ob-48281
1. Naročnik: Osnovna šola I Murska Sobota.

2. Naslov naročnika: Štefana Kovača
32,
9000
Murska
Sobota,
tel.
02/521-13-42, faks 02/537-14-64.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: storitve čiščenja
stavb na podlagi 14. točke priloge 1 A
ZJN.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
celoten sklop.
5. Kraj izvedbe: Osnovna šola I Murska
Sobota, Štefana Kovača 32, 9000 Murska
Sobota.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2001
do 31. 8. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Skupnost
osnovnošolskih vzgojno-izobraževalnih zavodov Murska Sobota, Trstenjakova 73,
9000 Murska Sobota, direktorica Anica Sapač,
tel.
02/527-11-01,
faks
02/535-13-01.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do konca razpisa, vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (vključno z
DDV), z virmanom na žiro račun Skupnosti
zavodov,
Murska
Sobota,
št.
51900-603-31983.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 6. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Skupnost osnovnošolskih vzgojno-izobraževalnih zavodov Murska Sobota,
Trstenjakova 73, 9000 Murska Sobota.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 6. 2001 ob 12.30, v prostorih
Skupnosti osnovnošolskih vzgojno-izobraževalnih zavodov Murska Sobota, Trstenjakova 73, 9000 Murska Sobota.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: določila v predpisih.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določeni v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: ne.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: pravne
osebe morajo navesti imena in strokovno
izobrazbo odgovorne in kontaktne osebe za
izvedbo storitev.
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16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna 90 dni od roka, določenega za oddajo ponudb. Predvideni rok za odločitev o
sprejemu ponudbe je najkasneje do 18. junija 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 5. 2001.
OŠ I Murska Sobota
Št. 40-12/2001-JN
Ob-48330
1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 10,
2310
Slovenska
Bistrica,
telefon
02/81-81-241, telefaks 02/81-81-141,
e-mail: tanja.hrastnik@slov-bistrica.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava PGD-PZI
dokumentacije za projekt Prizidek k
zdravstvenemu domu v Slovenski Bistrici, sklic: 12. arhitekturne storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je oddaja naročila v dveh sklopih: za prostore lekarne in za prostore zdravstvenega doma z okoljem. Sprejemljive so
ponudbe za en sklop in za oba sklopa skupaj.
5. Kraj izvedbe: Slovenska Bistrica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek izvedbe: 6. 7. 2001, zaključek 17. 8.
2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Slovenska Bistrica, Občinska uprava, Oddelek
za družbene dejavnosti, Kolodvorska 10,
2310 Slovenska Bistrica, kontaktna oseba:
Tanja Hrastnik, telefon 02/81-81-141, telefaks 02/81-81-141, e-mail: tanja.hrastnik@slov-bistrica.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v obdobju od
11. 5. 2001 do roka predložitve ponudb,
od ponedeljka do petka med 10. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
51810-630-25589.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 6. 2001 do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica (vložišče v II. nadstropju).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 6. 2001 ob 15. uri v sejni sobi
Občine Slovenska Bistrica, Kolodvroska 10,
Slovenska Bistrica (II. nadstropje).
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menica podjetja v višini 10% pogodbene
vrednosti).
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12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna RS.
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 z opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev.
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: ni zahtevanih dodatnih
pogojev.
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 graditvi objektov, Posebne
gradbene uzance, Pravilnik o podrobnejši
vsebini projektne dokumentacije, Pravilnik
o zahtevah za projektiranje brez grajenih
ovir, Zakon o nalezljivih boleznih, Pravilnik o
zasebni praksi, Odredba o ravnanju z infektivnimi odpadki pri opravljanju zdravstveni
dejavnosti, Navodilo o ravnanju z odpadki
pri opravljanju zdravstveni dejavnosti.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
1. 8. 2001, obvestilo o oddaji naročila bo
ponudnikom posredovano najkasneje
27. 6. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
storitve, reference pri izdelavi projektne dokumentacije v zdravstvu v zadnjih petih letih, druge ugodnosti.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: izdelana je potrebna investicijska dokumentacija, lokacijska dokumentacija in
idejni projekt.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis ni bil objavljen.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 5. 2001.
Občina Slovenska Bistrica
Št. 14/2001
Ob-48335
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Maribor.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, faks 02/252-22-41; 02/22-00-152.
3. Vrsta in opis storitev ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih:
3/1. izdelava prostorske dokumentacije:
– sklop A. DV 110 kV Lenart–Radenci;
– sklop B. DV 110 kV Murska Sobota–
Lendava.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo upošteval ponud-

be za celotno javno naročilo in zaključene
sklope na katere ponudnik konkurira.
5. Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
Vetrinjska ul. 2.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
eventualne variantne ponudbe ne bodo
upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: dela bodo dokončana v skladu s terminskim planom naročnika.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor – vložišče, pri
Marjani Gredin (soba št. 114/I. nadst.), na
dan te objave in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro.Dodatne informacije o naročilu pa se dobi na naslovu naročnika pri:
Božidarju Govediču, univ. dipl. inž. el. in
Mateji Švajger, tel. 02/22-00-152 in
02/22-00-128, na dan objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati, na dan te objave in nato vsak delovni dan med 10.
in12. uro, do 12. 6. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 51800-601-22802
(DDV je upoštevan v ceni).
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 13. 6.
2001 do 11. ure, v Splošno kadrovski sektor – vložišče, pri Marjani Gredin (soba št.
114/I. nadst.).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, Splošno kadrovski sektor – vložišče (prevzemnica Marjana Gredin, soba št. 114/I. nadst.). Na
kuverti s ponudbo mora biti v levem spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis”. Navedena mora biti:
številka objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS; številko Uradnega lista RS in predmet javnega naročila. Na hrbtni strani mora
biti označen polni naslov pošiljatelja. Kuverta s ponudbo mora biti zapečatena.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 13. 6.
2001 ob 12. uri, pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110
Maribor, v sejni sobi, II.nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponudnik mora predložiti garancijo banke za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti javnega razpisa, na katerega ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih drugih: rok plačila: vsaj 60 dni, od datuma
izstavitve računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev, gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo storitev, ki
je predmet javnega razpisa.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi zahtevani pogoji z
dokumenti za ugotavljanje usposobljenosti
ponudnika, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitev: prostorska dokumentacija mora biti
izdelana v skladu z Zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. l. SRS,
št.18/84, 37/85, 29/86 in Ur. l. RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97)
in v skladu s programom priprave lokacijskega načrta za izgradnjo daljnovoda DV 2x
110 kV; DV 110 kV Lenart–Radenci in DV
110 kV Murska Sobota–Lendava, ki ga določi ministrstvo pristojno za okolje in prostor.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umaknejo ponudbe, jih dopolnijo ali zamenjajo
do poteka roka za oddajo ponudbe;
– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;
– predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 1. 7. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 60 točk,
– reference: 30 točk,
– rok izdelave: 6 točk,
– certifikat skupine standardov SIST EN
ISO 9000 ali podobno: 4 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Božidar Govedič,
univ. dipl. inž. el. in Mateja Švajger, tel.
02/22-00-152 in 02/22-00-128.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 5. 2001.
Elektro Maribor, d.d., Maribor
Št. 15/2001
Ob-48336
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Maribor.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, faks 02/252-22-41; 02/22-00-152.
3. Vrsta in opis storitev ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih:
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3/1. izdelava projektne dokumentacije:
– sklop A. Rekonstrukcija RTP 110/20
kV Ptuj;
– sklop B. Rekonstrukcija RTP 110/20
kV Murska Sobota;
– sklop C. Razširitev stikališča 20 kV v
RTP 110/10, 20 kV Dobrava.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo upošteval ponudbe za celotno javno naročilo in zaključene
sklope na katere ponudnik konkurira.
5. Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
Vetrinjska ul. 2.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
eventualne variantne ponudbe ne bodo
upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: dela bodo dokončana v skladu s terminskim planom naročnika.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor – vložišče, pri
Marjani Gredin (soba št. 114/I. nadst.), na
dan te objave in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro. Dodatne informacije o naročilu pa se dobi na naslovu naročnika pri
Božidarju Govediču, univ. dipl. inž. el. in
Mateji Švajger, tel. 02/22-00-152 in
02/22-00-128, na dan objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati, na dan te objave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 12. 6. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 51800-601-22802
(DDV je upoštevan v ceni).
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 13. 6.
2001 do 9. ure, v Splošno kadrovski sektor
– vložišče, pri Marjani Gredin (soba št.
114/I. nadst.).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, Splošno kadrovski sektor – vložišče (prevzemnica Marjana Gredin, soba št. 114/I. nadst.). Na
kuverti s ponudbo mora biti v levem spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis”. Navedena mora biti:
številka objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS; številka Uradnega lista RS in predmet javnega naročila. Na hrbtni strani mora
biti označen polni naslov pošiljatelja. Kuverta s ponudbo mora biti zapečatena.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 13. 6.
2001 ob 10. uri, pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110
Maribor, v sejni sobi, II. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponu-

dnik mora predložiti garancijo banke za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti javnega razpisa, na katerega ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih drugih: rok plačila: vsaj 60 dni, od datuma
izstavitve računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev, gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo storitev, ki
je predmet javnega razpisa.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi zahtevani pogoji z
dokumenti za ugotavljnje usposobljenosti
ponudnika, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te storitve:
Zakon o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št.
34/84; 29/86; Ur. l. RS, št.40/94; 69/94;
29/95; 59/96), Pravilnik o podrobni vsebini
projektne dokumentacije (Ur. l. RS, št.
35/98); ter drugi ustrezni zakoni in predpisi.
(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: ponudniki lahko umaknejo ponudbe, jih dopolnijo ali zamenjajo
do poteka roka za oddajo ponudbe;
– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;
– predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 1. 7. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 60 točk,
– reference: 30 točk,
– rok izdelave: 6 točk,
– certifikat skupine standardov SIST EN
ISO 9000 ali podobno: 4 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Božidar Govedič,
univ. dipl. inž. el., Zvonko Mezga, univ. dipl.
inž. el. in Mateja Švajger, tel.
02/22-00-152,
02/22-00-130
in
02/22-00-128.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 5. 2001.
Elektro Maribor, d.d., Maribor
Št. JN 20/01
Ob-48342
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
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2. Naslov naročnika: Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, tel. 01/431-52-55, faks
01/432-40-74, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: antikorozijska zaščita na
objektih JP Elektro Ljubljana, d.d.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba mora biti celovita, eventuelnih delnih ponudb ne bomo upoštevali.
5. Kraj izvedbe: področje JP Elektro
Ljubljana, d.d.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik lahko ponudi eno ali več variant
izvedbe AKZ z različnimi antikorozivnimi premazi, ki pa morajo ustrezati zahtevam iz tehničnih razpisnih pogojev.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni rok
izvedbe razpisanih del je 60 vremensko primernih dni po podpisu pogodbe, oziroma
po terminskem planu naročnika.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec, tel.
01/431-52-55, v sobi št. 16, na naslovu
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 5. 6. 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.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 5. 6. 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 20/01 –
Ponudba za izvajanje antikorozijske zaščite
na objektih JP Elektro Ljubljana, d.d. – Ne
odpiraj”.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 5. 6.
2001 ob 12. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju Javnega podjetja Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska c. 56/VII v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% vrednosti ponudbe.
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12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je 30
dni.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, oziroma samostojni podjetniki
priglasitveni list DURS-a, ki ni starejši od 90
dni,
2. veljavna odločba – dovoljenje upravnega organa za upravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa, in ni starejše od 90 dni,
3. dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
4. dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih petih
letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila, ne starejše od 30 dni,
5. dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,
6. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% ponudbene vrednosti,
7. izjava banke, o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
8. BON 1, BON 2 oziroma BON 3, pri
čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2 oziroma BON 3
pa ne starejša od 30 dni, oziroma davčna
odmera samostojnega podjetnika za zadnje
poslovno leto, ne starejša od 90 dni,
9. neodvisno revizijsko mnenje za zadnje poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k reviziji, datum overovitve kopije le
tega ne sme biti starejši od 90 dni,
10. dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
11. izjava ponudnika o obveznostih po
Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode
in o ugotavljanju skladnosti, o sposobnosti
dajanja tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,
12. pogodba s podizvajalcem, oziroma
popogodba o skupnem nastopanju, če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v obliki poslovnega sodelovanja,
13. pisne izjave vseh v svoji ponudbi
navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realizaciji naročila, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
obveznosti do njih,
14. dokazilo o kadrovskih kapacitetah,
strokovni usposobljenosti kadrov ponudnika, oziroma njegovega podizvajalca, ki bodo omogočili izvedbo naročila,

15. dokazilo o tehnični opremeljenosti
ponudnika, oziroma njegovega podizvajalca potrebni za izvedbo naročila,
16. dokazilo, da je ponudnik v zadnjih 5
letih (vključno z letom 1996 do vključno
2000) uspešno opravil AKZ najmanj na
15.000 m2 daljnovodnih površin (priložiti potrjene reference),
17. dokazilo o zadostni strokovni usposobljenosti ponudnika, oziroma njegovega
podizvajalca za izvajanje razpisanih del –
najmanj 4 zaposleni KV slikopleskarji (overjena kopija spričevala ali delovne knjižice
ter potrdilo Zavoda, da so delavci zaposleni),
18. potrjen vzorec pogodbe.
Starost dokumentov se šteje od dneva
odpiranja ponudb. Pridobitev dokumentov
pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 in 10
velja tako za ponudnika kot za eventuelnega
podizvajalca in morajo biti predloženi v originalu ali notarsko overjene fotokopije, ustrezno žigosani in podpisani.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: izvajanje antikorozijske zaščite mora
biti izvedena v skladu z Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju
skladnosti (Ur. l. RS, št. 59/99), Zakonom
o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84,
29/86), Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov – B (Ur. l.
RS, št. 59/96), Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, 56/99) in v skladu s
Tehničnimi predpisi, pravilniki in standardi s
področja gradnje, vzdrževanja, zaščite in
varstva nadzemnih vodov in naprav.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je maks.
45 dni po odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (70% delež),
– potrjene reference (25% delež),
– plačilni pogoj (5% delež).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovane do 29. 5. 2001.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: predvidoma do 4. 5. 2001.
Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. JN 19/01
Ob-48358
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, tel. 01/431-52-55, faks
01/432-40-74, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: servisiranje in kalibracija zakonskih meril (števcev električne energije) za enoletno obdobje
2001/2002.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba mora biti celovita, eventuelnih delnih ponudb ne bomo upoštevali.
5. Kraj izvedbe: področje JP Elektro
Ljubljana, d.d.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
eventuelne variantne ponudbe ne bodo
upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: dela se sukcesivno izvajajo tekom celega leta 2001/2002
v skladu s planom rednih zamenjav električnih števcev naročnika.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec, tel.
01/431-52-55, v sobi št. 16, na naslovu
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 4. 6. 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.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 4. 6. 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 19/01 –
Ponudba za servisiranje in kalibracijo zakonskih meril (števcev el. energije) za enoletno obdobje 2001/2002 – Ne odpiraj”.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 4. 6.
2001 ob 12. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju Javnega podjetja Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska c. 56/VII v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% vrednosti ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je 30
dni.
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13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, ki ni starejši od 90 dni,
2. veljavna odločba – dovoljenje upravnega organa za upravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa, in ni starejše od 90 dni,
3. dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
4. dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih petih
letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila, ne starejše od 30 dni,
5. dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,
6. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe,,
7. izjava banke, o predložitvi posebne
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v RD),
8. BON 1, BON 2 oziroma BON 3, pri
čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2 oziroma BON 3
pa ne starejša od 30 dni,
9. neodvisno revizijsko mnenje za zadnje poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k reviziji, datum overovitve kopije le
tega ne sme biti starejši od 90 dni,
10. dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
11. 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 kadrovskih kapacitetah in
strokovni usposobljenosti kadrov ponudnika,
13. dokazilo o akreditaciji merilnega laboratorija,
14. potrjen vzorec pogodbe.
Starost dokumentov se šteje od dneva
odpiranja ponudb. Kot veljavni dokumenti
bodo upoštevani le dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali notarsko overjene fotokopije, ustrezno žigosani in podpisani.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: servisiranje in kalibracija zakonskih
meril (števcev el. energije) mora biti izvedena v skladu z Zakonom o tehničnih zahtevah
za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Ur.

l. RS, št. 59/99) in v skladu z Zakonom o
standardizaciji (Ur. l. RS, št. 59/99).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od odpiranja ponudb: predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je maks.
45 dni po odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (82% delež),
– izkušnje ponudnika o opravljenih razpisanih delih v elektrogospodarskih družbah
V Sloveniji (10% delež),
– plačilni pogoj (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000
(3% delež).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovane do 28. 5. 2001.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: predvidoma do 4. 5. 2001.
Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 603-0006/2001-500
Ob-48345
1. Naročnik: Mestna občina Velenje,
Urad za negospodarske javne službe.
2. Naslov naročnika: Titov trg 1, 3320
Velenje, faks: 03/89-61-656, tel.:
03/89-61-680.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: prevoz učencev
osnovnih šol v Mestni občini Velenje,
sklic 1A/tč.2.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsako
relacijo posebej, sklop relacij posamezne
osnovne šole ali za vse relacije. Ponudbena
cena mora biti razvidna za vsako relacijo
posebej.
5. Kraj izvedbe: Območje Mestne občine Velenje, relacije v razpisni dokumentaciji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik lahko ponudi samo varianto, vezano na razpisno dokumentacijo.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: šolsko leto
2001/2002 z možnostjo podaljšanja za naslednje šolsko leto.
8. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mestna občina Velenje, Urad za negospodarske javne službe.
Titov trg 1, Zdenka Gradišnik.
b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro, v sredo med 8. in 16.
uro in v petek med 8. in 12. uro. Zadnji dan
za dvig razpisne dokumentacije je 12. 6.
2001 do 10. ure.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR Mestne
občine Velenje št. 52800-630-10152, sklic
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št. 00 713000-2-1-1-1-1-1, v ceno je vključen 19% DDV.
9. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 6. 2001 do 12.
ure.
b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: kletna etaža, pisarna št. 6 – glavna pisarna Mestne občine Velenje, Titov trg
1, 3320 Velenje, v zapečateni kuverti, z
označenim imenom ponudnika in naročnika
z navedbo: “Ne odpiraj – ponudba za prevoz učencev v Mestni občini Velenje“, št.
Uradnega lista RS in datuma objave. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
10. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb: 13. 6. 2001 ob 10. uri, Mestna občina Velenje, sejna soba IV. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10 % od ponujene vrednosti z rokom veljavnosti 30 dni od izbire ponudnika (13. 7.
2001).
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot v
razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je 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. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: kot v razpisni dokumentaciji.
15. a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:
Zakon o prevozih v cestnem prometu (Ur. l.
RS, št. 72/94, 18/95, 54/96, 48/98 in
65/99), Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (Ur. l. SFRJ, št. 2/74), Pravilnik o oznakah in opremi vozil s katerimi se
opravljajo prevozi v cestnem prometu (Ur. l.
RS, št. 70/99), Pravilnik o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se vozijo skupine otrok (Ur. l. RS,
št. 78/99, 58/2000), Pravilnik o notranji
kontroli (Ur. l. RS, št. 70/99) ter splošni
pogoji svojega poslovanja in ostala veljavna
zakonodaja.
c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
30. 6. 2002, datum odločitve 13. 6. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: kot v
razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 5. 2001.
Mestna občina Velenje
Št. 025-30/2001-3
Ob-48370
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
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2. Naslov naročnika: Zemljemerska ul.
12, Ljubljana, tel. 478-49-27, faks
478-48-34.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: varovanje poslovnih prostorov.
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 lokacijah - sklopih.
4.1. Območna geodetska uprava Celje Izpostava Slovenske Konjice, Mestni trg 6 in
Izpostava Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 1.
4.2. Območna geodetska uprava Koper
in Izpostava Koper, Cankarjeva ul. 1 in Izpostava Ilirska Bistrica, Vojkov drevored 14.
4.3. Območna geodetska uprava Ljubljana in Izpostava Ljubljana, Cankarjeva 1,
Ljubljana in Izpostava Trbovlje, Obrtniška c.
14.
4.4. Območna geodetska uprava Murska Sobota in Izpostava Murska Sobota,
Slomškova ul. 19.
4.5. Območna geodetska uprava Sevnica - Izpostava Brežice, Trg izgnancev 6.
4.6. Območna geodetska uprava Ptuj in
Izpostava Ptuj, Krempljeva ul. 2.
5. Kraj izvedbe: lokacije pod točko 4.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: eno leto od podpisa pogodbe.
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
18. 6. 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: 18. 6. 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: 18. 6. 2001 ob 10. 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: certifikat ISO 9000 ali
certifikat SQ, Licenca Zbornice Slovenije za
zasebno varovanje, pooblastilo za opravljanje požarnega varovanja (za lokacije, kjer
se zahteva ta oblika varovanja).
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: pravilnik o pogojih za izvajanje požarnega varovanja.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 18. 7. 2001, naročnik bo sprejel odločitev o izbiri predvidoma do 2. 7.
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
za varovanje na mesec, urna cena servisiranja alarmnih naprav, fiksnost cene, odzivni
čas, zagotavljanje kakovosti, 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: 7. 5. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 50/17/2001
Ob-48371
1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Občina Slovenska
Bistrica, Kolodvorska cesta 10, 2310 Slovenska Bistrica; tel. 02/81-81-457; faks
02/81-81-141.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: javni razpis za
podelitev koncesije za: - lepljenje in nameščanje ter odstranjevanje plakatov in
transparentov, - postavitev, vzdrževanje
objektov in naprav za plakatiranje; sklic
na vrsto storitve: 13 - oglaševalske storitve.
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: območje Občine Slovenska Bistrica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
sprejemljiva.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 5 let od podpisa
koncesijske pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za okolje in prostor, Kolodvorska cesta 10, 2310 Slovenska Bistrica; oseba: Blaž Gregorič, univ.
dipl. inž. str.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
6. 6. 2001 vsak delovni dan med 8. in
12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 10.000 SIT; številka bančnega računa: 51810-630-2558.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 7. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za okolje in prostor, Kolodvorska cesta 10, 2310 Slovenska Bistrica.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 7. 2001 od 9. uri v sejni sobi
Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska cesta 10, 2310 Slovenska Bistrica.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v znesku
50.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Koncesionar zagotavlja sredstva za dejavnost
plakatiranja iz cene, ki jo zaračunava neposredno uporabnikom storitev.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): povezovanje v skupine ponudnikov ni možno.
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: Koncesionar mora za
opravljanje koncesije plakatiranja izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna oseba, vpisana v sodni
register ali samostojni podjetnik, prijavljen pri
ustrezni davčni upravi v Republiki Sloveniji,
– da je registriran za opravljanje dejavnosti oglaševanja ali plakatiranja in da ima
za to potrebna soglasja ter dovoljenje pristojnih organov,
– da predloži izjavo, da bo v roku 90 dni
po podpisu pogodbe izdelal program izvajanja plakatiranja za območje nemestnih KS v
času trajanja koncesije,
– da razpolaga s kadrom za učinkovito
opravljanje koncesionarske dejavnosti,
– da je ustrezno tehnično opremljen za
izvajanje koncesije,
– da ima poslovni prostor ali sklenjeno
predpogodbo za najem poslovnega prostora v mestu Slovenska Bistrica.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: javna gospodarska služba.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Odlok o plakatiranju na območju občine Slovenska Bistrica (Ur. l. RS, št. 41/97);
Odlok o načinu in pogojih podelitve koncesije za dejavnost plakatiranja (Ur. l. RS, št.
95/00).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ni potrebno.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
31. 8. 2001; datum odločitve 6. 9. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbor koncesionarja je ponudba najnižje
cene za lepljenje enega plakata, ne glede
na njegovo velikost, vendar nižjo od vrednosti 300 SIT/kom. (brez 19% DDV) za obdobje 8 dni.
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18. Morebitne druge informacije o naročilu: oseba: Blaž Gregorič, univ. dipl. inž.
str.; telefon: 02/81-81-457.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 5. 2001.
Občina Slovenska Bistrica
Št. 4042-19/01
Ob-48377
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, tel.: 01/478-35-55, faks:
01/478-35-44.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: predmet javnega
razpisa je organiziranje letalskih prevoznih storitev in nočitev. Sklic na vrsto storitve po prilogi 1A Zakon o javnih naročilih: 3. letalske prevozne storitve za potnike in po prilogi 1B: 17. hotelske in
restavracijske storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se ne bo oddalo po sklopih, ponudniki morajo ponuditi celotno storitev.
5. Kraj izvedbe: lokacija izvajalca.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki lahko ponudijo samo osnovno ponudbo. V primeru, da ponudnik ponudi še
variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala. Upoštevana bo samo osnovna ponudba.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: naročnik bo z
izbranim(-i) ponudnikom(-i) sklenil pogodbo
za obdobje 12 mesecev, z možnostjo podaljšanja za enako obdobje. Naročnik bo sklenil pogodbo na osnovi sprejetega proračuna ter za to predvidenih proračunskih sredstev. Predvideni datum začetka izvajanja storitve je 1. 7. 2001, predvideni datum
zaključka pa 1. 7. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, tretje nadstropje, Službe
generalnega sekretarja, Finančna služba,
Nataša Jančar Rovan, soba 74, tel.:
01/478-36-28, faks: 01/433-60-45.
(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 9. do 12. ure,
razen v dneh, 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, kolikor je davčni zavezanec.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 11. 6. 2001,
najkasneje do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo

za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Glavna pisarna, II.nadstropje. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom “Ponudba - Ne odpiraj”, opremljene s številko objave tega javnega razpisa ter
z navedbo predmeta naročila “Ponudba za
opravljanje storitev organiziranja letalskih
prevozov in nočitev”, s polnim naslovom naročnika na prvi strani in s polnim naslovom
ponudnika na zadnji strani kuverte..
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 6. 2001 ob 11. uri na naslovu Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, tretje nadstropje, velika sejna dvorana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe predložiti bančno garancijo.
12. 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.
13. 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 ponudniku odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno .
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Pravilnik o načinu in postopku pridobitve licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj ter o načinu vodenja registra izdanih
licenc (Ur. l. RS, št. 13/99, 37/00).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ponudnik mora zagotoviti primerno število strokovnega osebja, ki bo izvajalo razpisane storitve, ter na obrazcih iz razpisne dokumentacije podati podatke o le-teh.
16. 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 22. 6. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustreza
merilom: sklenjene pogodbe z letalskimi
prevozniki, cena in strokovna priporočila.
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Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudba prejme za merilo sklenjene pogodbe z letalskimi prevozniki je 20 točk, za
ceno 20 točk, za strokovna priporočila pa
10 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 5. 2001.
Republika Slovenija,
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 01
Ob-48390
1. Naročnik: Občina Bled.
2. Naslov naročnika: C. svobode 13,
4260 Bled.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: storitve vzdrževanja in popravila gozdnih cest.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
A) gozdne ceste za zasebne in moratorijske gozdove,
B) gozdne ceste za državne gozdove.
5. Kraj izvedbe: gozdovi v območju Občine Bled.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del je
predviden po podpisu pogodbe, rok dokončanja del je 30. 11. tekočega leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo Zavoda za gozdove Slovenije – OE Bled, Ljubljanska c. 19, Bled, Vilman Alenka.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 19. 6. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na ŽR Zavoda
za
gozdove
Slovenije,
št.
50106-603-54908.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 6. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Bled, C. svobode 13,
4260 Bled, v tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 6. 2001 ob 13. uri, v sejni sobi
Občine Bled, C. svobode 13, Bled.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: skladno s pogoji v razpisni dokumentaciji.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno s pogoji v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno s pogoji v razpisni dokumentaciji.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno s pogoji v razpisni dokumentaciji.
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: skladno s pogoji v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– reference – 10%,
– skupna vrednost razpisanih del – 70%,
– ustreznost delovnih sredstev – 10%,
– rok plačila 5%,
– posebne ugodnosti 5%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije na Zavodu za
gozdove Slovenije – OE Bled, Ljubljanska
cesta 19, Bled, Andrej Klinar, tel.
04/575-03-00, faks 04/574-10-69.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2001.
Občina Bled
Št. 322-01/2000-3
Ob-48391
1. Koncedent: Vlada Republike Slovenije.
2. Naslov koncedenta: Gregorčičeva
20, 1000 Ljubljana, tel. +386 (0)1 478 10
00, faks +386 (0)1 478 16 07.
3. Vrsta in opis storitve: podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih
odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla.
Koncesija se podeli koncesionarju za izvajanje storitev toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla odpadkov (v nadaljnjem besedilu: toplotna obdelava živalskih odpadkov),
ki jih od povzročiteljev odpadkov prevzame
in zbere izvajalec javne službe ravnanja s
klavničnimi odpadki in kužnim materialom
živalskega porekla ter pripravo predelanih
živalskih beljakovin in živalskih maščob v
obliko, ki je primerna za odstranjevanje s
sežiganjem in za začasno skladiščenje pred
njihovim odstranjevanjem.
Izvajalec javne službe ravnanja z živalskimi odpadki je lahko hkrati tudi koncesionar
za izvajanje storitev toplotne obdelave živalskih odpadkov.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: celotno ozemlje Republike Slovenije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudbe v variantah niso dopustne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: z dnem podpisa
koncesijske pogodbe za dobo petih let z
možnostjo podaljšanja.
8.(a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: ponudniki lahko dokumentacijo in dodatne informacije zahtevajo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 56-58,

Ljubljana, v tajništvu državne sekretarke za
prehrano in veterino, tel. 01/478-91-25,
faks 01/478-90-55, 6. nadstropje.
Skrajni rok, do katere ponudniki lahko
še zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo po pošti ali telefaksu,
je petek, 29. junija 2001 do 15. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure.
Skrajni rok za dvig razpisne dokumentacije je identičen datumu za predložitev ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9.(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba dostaviti najkasneje do ponedeljka, 2. julija
2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: vložišče Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
56-58, Ljubljana, 6. nadstropje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: v ponedeljek, 2. julija 2001 ob
10.30, v sejni sobi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56,
1000 Ljubljana (sejna soba št. 603 K, VI.
nadstropje).
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
Ponudnik mora koncedentu izročiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
0,5% od ponujene vrednosti za toplotno obdelavo letne količine 40.000 ton živalskih
odpadkov. Ponudnik mora v času trajanja te
garancije skleniti koncesijsko pogodbo in izročiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Predložena bančna garancija
mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv na žiro račun uporabnika garancije tj. koncedenta (Vlada Republike Slovenije).
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: viri financiranja koncesionirane javne službe po
34. členu Uredbe o načinu, predmetu in
pogojih opravljanja gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov
in kužnega materiala živalskega porekla so:
(1) plačilo uporabnikov za storitve koncesionarja in
(2) sredstva državnega proračuna za toplotno obdelavo živalskih odpadkov, ki nastanejo v primerih množičnega pogina.
13. 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 bi skupina ponudnikov predložila
skupno ponudbo, morajo skupni ponudbi
predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, v kateri bodo urejena in določena njihova medsebojna razmerja glede izvajanja storitve, ki je predmet tega javnega razpisa.
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 v ponudbi navesti naslednje (v skladu z drugim odstavkom 22. člena uredbe):
1/1. natančna navedba zmogljivosti in
lokacije kafilerije,
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1/2. dokazilo o lastništvu ali pravici do
uporabe teh zmogljivosti vsaj za čas trajanja
koncesije, če bo sklenil koncesijsko pogodbo, oziroma ali bo imel te zmogljivosti proste, če bo sklenil koncesijsko pogodbo.
Podatki naj bodo navedeni po posameznih točkah, dokazila naj bodo podana kot
priloga k točki, v kateri so zahtevana. V
primeru nenavedbe in nepredložitve zahtevanih podatkov in dokazil bo ponudba izločena.
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 biti veljavna še 90 dni po preteku roka za oddajo
ponudbe.
Koncedent bo največ 45 dni po javnem
odpiranju ponudb opravil dokončen izbor
koncesionarjev s sklepom o izbiri koncesionarjev ali razveljavil postopek izbire in izdal
odločbo o ponovitvi javnega razpisa za podelitev koncesij.
17. Merila za ocenitev ponudb: merila,
na podlagi katerih bodo izbrani koncesionarji so:
1. ponudbena cena za celotno storitev,
2. čas vzpostavitve javne službe po sklenitvi pogodbe,
3. stopnja obremenitve okolja z odvajanjem odpadnih voda, emisij snovi in vonjav v
zrak in z nastajanjem odpadkov pri toplotni
obdelavi,
4. kakovost storitev glede na sposobnost
kandidata:
– da toplotno obdelavo izvaja skladno s
predpisi na področju veterinarstva,
– da sam zagotavlja kapacitete za začasno skladiščenje predelanih živalskih beljakovin in živalskih maščob najmanj za 15 dni
toplotne obdelave živalskih odpadkov ter
– da zagotavlja za čim več predelanih
živalskih beljakovin in živalskih maščob uporabo iz 20. člena uredbe.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik, ki bo pridobil koncesijo,
bo v skladu z obstoječimi predpisi pridobil
pravico opravljati storitev, ki je predmet te
koncesije ter sprejel obveznosti, da:
– zagotavlja opravljanje gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla na območju Republike Slovenije v skladu in na način določen z uredbo, predpisi
na področju varstva okolja in veterinarstva
ter koncesijsko pogodbo,
– vodi posebno ločeno računovodstvo
in druge evidence za opravljanje koncesionirane javne službe, ki bodo omogočale finančni in drugi nadzor nad poslovanjem
koncesionarja,
– ne opravlja dejavnosti, ki bi bila v nasprotju z namenom in načinom opravljanja
javne službe,
– izdati informacijo o načinu opravljanja
storitev javne službe in z njo na svoje stro-
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ške seznaniti vse uporabnike storitve najkasneje en mesec po podpisu koncesijske
pogodbe,
– na svoje stroške obveščati uporabnike
storitve o tehničnih spremembah izvajanja
koncesije,
– v primeru višje sile sprejeti vse živalske odpadke, ki zaradi višje sile nastanejo
in jih toplotno obdelati v skladu s predpisi,
– podati koncedentu na njegovo zahtevo vse podatke, ki so potrebni za določitev
tarife in cene storitve javne službe.
Ponudniki (kandidati) bodo o poteku posamezne faze postopka obveščeni pisno in
sicer prejeli bodo zapisnik o javnem odpiranju ponudb, sklep o izbiri koncesionarja in
izbrani ponudniki tudi odločbo o podelitvi
koncesije.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2001.
Vlada Republike Slovenije

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za blago po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Št. 1544
Ob-48217
1. Naročnik: OŠ Nove Fužine.
2. Naslov naročnika: OŠ Nove Fužine,
Preglov trg 8, 1120 Ljubljana, tel.
01/54-06-752, faks 01/54-06-324.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago v skladu s tretjim odstavkom
19. člena ZJN-1.
(b) Kraj dobave: OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8, 1120 Ljubljana.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj:
1. mleko,
2. mlečni izdelki,
3. meso,
4. mesni izdelki,
5. perutnina in perutninski izdelki,
6. kruh,
7. pekovsko pecivo,
8. olja in izdelki,
9. ribe,
10. sadje,
11. konzervirano sadje,
12. sadni sokovi,
13. sveža zelenjava in suhe stročnice,
14. krompir,
15. zmrznjena in konzervirana zelenjava,
16. zmrznjeni izdelki iz testa,
17. jajca,

18. žita in mlevski izdelki,
19. splošno prehrambeno blago,
20. slaščičarski izdelki.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 7. 2001;
30. 6. 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: OŠ Nove Fužine,
tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 11. 5. 2001
do 18. 5. 2001, vsak delovni dan od 7. do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT, na žiro račun
Osnovne
šole
Nove
Fužine,
št.
50103-603-51290.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 5. 6. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8,
1120 Ljubljana.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
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 v 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 nudi 30
dnevni plačilni rok:
– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
fco skladišče naročnika razloženo,
– da zagotavlja zahtevane količine blaga,
– da zagotavlja kontrolo kakovosti blaga.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 5. 6. 2001 do 12. ure, 8. 6. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: OŠ Nove Fužine, Damjana Korošec,
prof.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 5. 2001.
Osnovna šola Nove Fužine
Ljubljana
Št. 211/01
Ob-48253
1. Naročnik: OŠ Dobrova.
2. Naslov naročnika: OŠ Dobrova, Cesta 7. maja 20, 1356 Dobrova, tel.
01/364-22-00, faks 01/364-13-93.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago v skladu s tretjim odstavkom
19. člena ZJN-1.
(b) Kraj dobave: OŠ Dobrova, Cesta
7. maja 20, 1356 Dobrova.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj:
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1. mleko in mlečni izdelki,
2. kruh, pekovsko pecivo,
3. slaščičarski izdelki in keksi,
4. meso in mesni izdelki,
5. perutnina in perutninski izdelki,
6. sadni sokovi in sirupi,
7. testenine,
8. zamrznjeni izdelki iz testa,
9. sveže sadje, zelenjava, suhe stročnice,
10. jajca,
11. ostalo prehrambeno blago,
12. razno prehrambeno blago,
13. ribe, ribji izdelki in konzervirane ribe,
14. zamrznjena zelenjava,
15. olja in izdelki.
Ponudniki lahko konkurirajo na eno skupino ali sklop, za več skupin ali skopov ali
vse skupaj. Sposobnost ponudnikov bo priznana po skupinah oziroma sklopih.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 7. 2001;
30. 6. 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: OŠ Dobrova, Cesta 7. maja 20, Dobrova, tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 11. 5. 2001
do 18. 5. 2001, vsak delovni dan od 7. do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT, na žiro račun
Osnovne
šole
Dobrova,
št.
50101-603-50038.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 5. 6. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: OŠ Dobrova, Cesta 7. maja 20,
1356 Dobrova.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
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 v 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 nudi 30-dnevni plačilni
rok,
– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
fco skladišče naročnika razloženo,
– da zagotavlja zahtevane količine blaga,
– da zagotavlja kontrolo kakovosti blaga.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 5. 6. 2001 do 12. ure, 7. 6. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: OŠ Dobrova, Nives Počkar.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 5. 2001.
Osnovna šola Dobrova

Št.
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Št. 67/01
Ob-48254
1. Naročnik: OŠ Preserje.
2. Naslov naročnika: OŠ Preserje, Preserje 60, 1352 Preserje, tel., faks
36-33-016, 36-33-030.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago v skladu s tretjim odstavkom
19. člena ZJN-1.
(b) Kraj dobave: OŠ Preserje, Preserje
60, 1352 Preserje.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. olja in izdelki,
5. sadje,
6. konzervirano sadje,
7. sadni sokovi,
8. sveža zelenjava in stročnice,
9. zamrznjena in konzervirana zelenjava,
10. žita in mlevski izdelki in testenine,
11. kruh, pekovsko pecivo,
12. slaščičarski izdelki,
13. zamrznjeni izdelki iz testa,
14. jajca,
15. splošno prehrambeno blago.
Ponudniki lahko konkurirajo na eno skupino ali sklop, za več skupin ali skopov ali
vse skupaj. Sposobnost ponudnikov bo priznana po skupinah oziroma sklopih.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 7. 2001;
30. 6. 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: OŠ Preserje, Preserje 60, tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 11. 5. 2001
do 18. 5. 2001, vsak delovni dan od 7. do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT, na žiro račun
Osnovne
šole
Preserje,
št.
50101-603-50108.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 5. 6. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: OŠ Preserje, Preserje 60, 1352
Preserje.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
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 v 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 nudi 30-dnevni plačilni
rok,
– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
fco skladišče naročnika razloženo,
– da zagotavlja zahtevane količine blaga,

– da zagotavlja kontrolo kakovosti blaga.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 5. 6. 2001 do 12. ure, 8. 6. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: OŠ Preserje, Meta Taborne.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 5. 2001.
Osnovna šola Preserje
Št. 90/01
Ob-48282
1. Naročnik: OŠ Sostro.
2. Naslov naročnika: OŠ Sostro, C. II.
grupe odredov 47, 1261 Ljubljana-Dobrunje, tel., faks 54-28-507, 54-28-508.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago v skladu s tretjim odstavkom
19. člena ZJN-1.
(b) Kraj dobave: OŠ Sostro, C. II. grupe
odredov 47, 1261 Ljubljana-Dobrunje.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na naslednje skupine oziroma sklope:
1. kruh in pekovski izdelki,
2. pecivo in sladice,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. piščanec,
5. meso in mesni izdelki,
6. moka, testenine in zmrznjeni izdelki,
7. juhe in ostalo prehrambeno blago,
8. sveža zelenjava in sadje,
9. ostalo prehrambeno blago,
10. konzervirana zelenjava in kompoti,
11. sirup, sok, čaj,
12. žitni kosmiči,
13. jabolka,
14. krompir.
Ponudniki lahko konkurirajo na eno skupino ali sklop, za več skupin ali sklopov ali
vse skupaj. Sposobnost ponudnikov bo priznana po skupinah oziroma sklopih.
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: OŠ Sostro, C. II.
grupe odredov 47, tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 11. 5. 2001
do 18. 5. 2001, vsak delovni dan od 7. do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na žiro račun
OŠ Sostro, št. 50103-603-45195.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 5. 6. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: OŠ Sostro, C. II. grupe odredov
47, 1261 Ljubljana-Dobrunje.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
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
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je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe v 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 nudi 30-dnevni plačilni
rok,
– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
fco skladišče naročnika razloženo,
– da zagotavlja zahtevane količine blaga,
– da zagotavlja kontrolo kakovosti blaga.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 5. 6. 2001 do 12. ure, 8. 6. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: OŠ Sostro.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 5. 2001.
Osnovna šola Sostro
Št. IX-440-44-01
Ob-48359
1. Naročnik: Osnovna šola Nove Jarše.
2. Naslov naročnika: Clevelandska 11,
1000 Ljubljana, tel. 01/541-22-89.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago v skladu s tretjim odstavkom
19. člena ZJN-1.
(b) Kraj dobave: Osnovna šola Nove Jarše, Clevelandska 11, 1000 Ljubljana.
(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. mleko in mlečni izdelki,
2. mesni izdelki,
3. kruh,
4. pekarski izdelki,
5. slaščičarski izdelki,
6. sveže sadje in zelenjava,
7. sokovi, sirupi in drugi napitki,
8. ostalo prehrambeno blago.
Ponudniki lahko konkurirajo na eno skupino oziroma sklop, več skupin oziroma
sklopov ali za vse skupaj. Naročnik bo sposobnost ponudnikov priznal po skupinah oziroma sklopih.
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: Osnovna šola Nove Jarše, Clevelandska 11, 1000 Ljubljana
– Marta Vovko.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave razpisa pa do 18. 5. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na ŽR:
50103-603-51285.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: upoštevane bodo prijave, ki bodo predložene najkasneje do 5. 6. 2001 do
12. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Osnovna šola Nove Jarše, Clevelandska 11, 1000 Ljubljana.
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 zagotavlja zahtevane letne količine blaga,
– da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni
rok,
– da nudi dostavo blaga fco skladišče
naročnika razloženo,
– da ima ponudnik zagotovljeno kontrolo kakovosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 6. 6. 2001 do 16. 6. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Marta Vovko, tel. 01/541-22-89.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo predhodnega razpisa.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 5. 2001.
Osnovna šola Nove Jarše

ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za storitve po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku
Št. 171/2001
Ob-48374
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: potovalne storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj:
1. sklop: vse vrste prevozov,
2. sklop: namestitvene storitve doma in
v tujini,

3. sklop: organizacija poslovnih srečanj
(kongresov, seminarjev in podobno) doma
in v tujini,
4. sklop: organizacija obiskov sejmov,
festivalov in podobno – doma in v tujini.
Ponudniki lahko oddajo svoje ponudbe
za celoto ali za posamezne sklope.
5. Kraj izvedbe: Slovenija in tujina.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: junij 2001, sukcesivno za obdobje 12 mesecev od podpisa pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: JZ RTV Slovenija, Komercialna služba, soba 13, pri Darji
Slokan, faks 475-21-86.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 15. 5. 2001
do dneva oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT, po enodnevni
predhodni najavi na telefaks 01/475-21-86
in na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na račun pri APP, Ljubljana, št. 50101-603-45036, sklic na št.
00-51-634-566, z oznako predmeta naročila (številko razpisa) in z navedbo davčne
številke in sedeža podjetja.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 8. 6. 2001 do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: JZ RTV Slovenija, vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe morajo
biti v zaprtih kuvertah, označene z napisom:
“Ne odpiraj – za razpis – ponudba za razpis
št. 171/2001-potovalne storitve”. Na kuverti
mora biti napisan polni naslov ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, nepreklicna, brezpogojna in plačljiva na prvi
poziv, veljavna do podpisa pogodbe, v višini
1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): podpis
pravnega akta.
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. (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: po razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da, po
razpisni dokumentaciji.
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15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: junij 2001.
16. Merila za ocenitev ponudb: v I. fazi: plačilni pogoji 40%, reference in izkušnje 20%, število zaposlenih 20%, razvejanost mreže po svetu 10%, podpisane pogodbe z letalskimi in ostalimi prevozniki 5%,
posebne ugodnosti 5%; v II. fazi: ekonomska cena 90%, oddaljenost prenočišča od
kraja dogodka 5%, povezave prevozov in
čas potovanja 5%.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega ali večjega obsega naročila od razpisanega odvisno od razpoložljivih
finančnih sredstev ali dejanskih potreb. V tem
primeru izbrani ponudnik ni opravičen do odškodnine iz tega naslova. Naročnik si pridržuje pravico do razveljavitve razpisa oziroma,
da ne izbere nobenega ponudnika.
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 5. 2001.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-48410
1. Naročnik: Občina Muta.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 17,
2366 Muta, faks 02/876-11-14, tel.
02/876-18-23, elektronski naslov: obcina.muta@muta.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: pridobitev koncesionarja za kompletno izvajanje storitev ločenega zbiranja in odvažanja frakcij pri opravljanju javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki (storitev pod oznako IA/16).
4. Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: predvidena je oddaja
storitve v celoti.
5. Kraj izvedbe: Občina Muta.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del predvidoma oktober 2001, dokončanje za nedoločen čas.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Muta,
Občinska uprava, Glavni trg 17, 2366 Muta, dodatne informacije Silva Skutnik, ek.,
tel. 02/876-18-23 – za splošna vprašanja,
Ferdo Jehart, univ. dipl. inž. grad., tel.
02/876-18-23 – za tehnična vprašanja.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki vsak
dan med 8. in 14. uro.
9. (a) Datum in ura, do kdaj se sprejema prijave: 29. 5. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Občina Muta, Občinska uprava,
Glavni trg 17, 2366 Muta.

Št.

34-35 / 11. 5. 2001 / Stran 2089

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija banke za resnost ponudbe v višini 5%
od ocenjene vrednosti razpisane storitve,
garancija banke za dobro in pravočasno izvedbo del v višini 5% od pogodbene vrednosti del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: plačila
sprovaja naročnik izvajalcu po določbah zakona o izvrševanju proračuna (opredeljeno
v razpisni dokumentaciji).
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravni akt o
skupni izvedbi naročila po drugem odstavku
47. člena ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po določbah razpisne
dokumentacije.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št.
32/93, 44/95, 1/99, 9/99, 56/99,
22/00), Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur.l. RS,
št. 21/01).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 20. 5. 2001,
odločitev o sprejemu ponudbe: predvidoma
22. 6. 2001.
16. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena, reference na tovrstnih storitvah.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: /
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 5. 2001.
Občina Muta

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. SPS-01/00
Ob-48238
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.

2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
p.p. 2374, 1001 Ljubljana, faks
01/588-94-09.
3. Datum izbire: 12. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pisarniški material.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: usposobljenost za dobavo pisarniškega materiala se prizna:
– DZS, d.d., Mali trg 6, 1538 Ljubljana;
– Mladinska knjiga Birooprema, d.d.,
Dunajska 121, 1000 Ljubljana;
– Piramida, d.o.o., Polje 10, 1410 Zagorje.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 11 z dne 16. 2. 2001, Ob-43710.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 5. 2001.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-48239
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
p.p. 2374, 1001 Ljubljana, faks
01/588-94-09.
3. Datum izbire: 12. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: repromaterial po sklopih:
a) elektro instalacijski material,
b) kemična sredstva,
c) pločevina, cevi, fitingi, gradbeni material,
d) guma, plastika,
e) zaščitna sredstva.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: usposobljenost za dobavo repromateriala se prizna po posameznih sklopih:
a) elektro instalacijski material:
– Merkur, d.d., Cesta na Okroglo 7,
4202 Naklo;
– Watt elektro, d.o.o., Dunajska cesta
421, 1000 Ljubljana;
b) kemična sredstva:
– Astra tehnična trgovina, d.d., Staničeva 41, 1000 Ljubljana;
– Merkur, d.d., Cesta na Okroglo 7,
4202 Naklo;
– Chemo, d.d., Cesta v Mestni log 90,
1522 Ljubljana;
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– Mavrica, d.d., Resljeva cesta 1, 1000
Ljubljana;
c) pločevina, cevi, fitingi, gradbeni material:
– Merkur, d.d., Cesta na Okroglo 7,
4202 Naklo;
d) guma, plastika:
– Astra tehnična trgovina, d.d., Staničeva 41, 1000 Ljubljana;
– Merkur, d.d., Cesta na Okroglo 7,
4202 Naklo;
e) zaščitna sredstva:
– Astra tehnična trgovina, d.d., Staničeva 41, 1000 Ljubljana;
– Merkur, d.d., Cesta na Okroglo 7,
4202 Naklo;
– Chemo, d.d., Cesta v Mestni log 90,
1522 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 11 z dne 16. 2. 2001, Ob-43709.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 5. 2001.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 134/2001

Ob-48256

1. Naročnik: VIZ Vrtec Mavrica Izola.
2. Naslov naročnika: OF 15, 6310
Izola.
3. Datum izbire: 23. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nabava živil in prehrambenih artiklov
po posameznih sklopih (za leto 2001).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila so bila uporabljena
skladno z navedbo v razpisni dokumentaciji
(kvaliteta 30%, ponudbena cena 30%, plačilni pogoji 25%, reference 15%).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
I. sklop: mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o.,
Arja vas 92, Petrovče;
II. sklop: meso:
podskupina govedina: Celjske mesnine,
Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje;
podskupina svinjina: Celjske mesnine,
Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje;
podskupina drobovina: Celjske mesnine, Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje;
podskupina perutnina: Celjske mesnine,
Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje;
III. sklop: ribe in morski sadeži: naročnik
ni pridobil nobene ponudbe;
IV. sklop: zelenjava in sadje:
podskupina zelenjava: Agraria Koper,
Ulica 15. maja 17, 6000 Koper;
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podskupina sadje: Geaprodukt, d.o.o.,
Dolenjska cesta 244, 1000 Ljubljana;
V. sklop: kruh in drobno pecivo: ponudnik ni prejel dveh ponudb;
VI. sklop: mesni izdelki: Celjske mesnine, Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje;
VII. sklop: jajca: ponudnik ni prejel dveh
ponudb;
VIII. sklop: splošno prehrambeno blago:
Mercator Degro, Obala 144, 6310 Portorož;
IX. sklop: zmrznjena živila: Ljubljanske
mlekarne, d.d., Dekani 3, 6271 Dekani.
7. Pogodbena vrednost:
I. sklop: mleko in mlečni izdelki:
2,369.324,46 SIT;
II. sklop: meso:
podskupina govedina: 1,978.834 SIT;
podskupina svinjina: 824.787 SIT;
podskupina drobovina: 1,230.320 SIT;
podskupina perutnina: 126.403 SIT;
III. sklop: ribe in morski sadeži: /
IV. sklop: zelenjava in sadje:
podskupina zelenjava: 2,479.038,15
SIT;
podskupina sadje: 1,937.049 SIT;
V. sklop: kruh in drobno pecivo: /
VI. sklop: mesni izdelki: 1,387.496,06
SIT;
VII. sklop: jajca: /
VIII. sklop: splošno prehrambeno blago:
3,346.850,22 SIT;
IX. sklop: zmrznjena živila: 27.090 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
I. sklop: mleko in mlečni izdelki: 3;
II. sklop: meso:
podskupina govedina: 3;
podskupina svinjina: 3;
podskupina drobovina: 3;
podskupina perutnina: 4;
III. sklop: ribe in morski sadeži: 0;
IV. sklop: zelenjava in sadje:
podskupina zelenjava: 3;
podskupina sadje: 3;
V. sklop: kruh in drobno pecivo: 1;
VI. sklop: mesni izdelki: 4;
VII. sklop: jajca: 1;
VIII. sklop: splošno prehrambeno blago: 3;
IX. sklop: zmrznjena živila: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. sklop: mleko in mlečni izdelki:
2,520.099,60 SIT; 2,369.324,46 SIT;
II. sklop: meso:
podskupina govedina: 2,118.328,20
SIT; 1,978.834 SIT;
podskupina svinjina: 830.172,24 SIT;
784.358,30 SIT;
podskupina drobovina: 126.403 SIT;
102.060 SIT;
podskupina perutnina: 1,230.320 SIT;
1,001.521,60 SIT;
III. sklop: ribe in morski sadeži: /
IV. sklop: zelenjava in sadje:
podskupina zelenjava: 1,937.049 SIT;
1,295.415,72 SIT;

podskupina sadje: 2,479.038,15 SIT;
2,224.119,60 SIT;
V. sklop: kruh in drobno pecivo: /
VI. sklop: mesni izdelki: 1,710.408,96
SIT; 336.480 SIT;
VII. sklop: jajca: /
VIII. sklop: splošno prehrambeno blago:
3,346.850,22 SIT; 651.016,22 SIT;
IX. sklop: zmrznjena živila: 34.167,74
SIT; 27.090,36 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.
Vrtec Mavrica, Izola
Št. 163/2001
Ob-48258
1. Naročnik: RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2.
3. Datum izbire: 12. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: rezervni video strežnik za PGM.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 100% ekonomska cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Avico, d.o.o., Čižmanova 5, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 33,562.262
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,328.697 SIT, 33,562.262 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 5. 2001.
JZ RTV Slovenija
Št. 32/1235/2001
Ob-48268
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, faks 01/474-27-01.
3. Datum izbire: 17. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava opreme za vodenje in meritve za RTP Maribor, RTP Divača in RTP
Podlog.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna ponudbena cena
prevrednotena na plačilni rok – 100%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.d.,
Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 138,838.491
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 116,671.001 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: obe prejeti ponudbi sta imeli enako vrednost, in sicer 138,838.491 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 5. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Upravljanje prenosnega omrežja
Št. 165/2001
Ob-48384
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana; faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 3. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: instalacijski material in tehnična
oprema za potrebe satelitske postaje v
Domžalah in digitalnih zvez LJ-MB z odcepoma Domžale in Sljeme, po naslednjih sklopih:
A) pretična polja za avdio signale – 44
kosov,
B) ločilni transformatorji za avdio signale – 614 kosov,
C) pretična polja za video signale – 13
kosov,
D) kabli in priključki: 5000 m koaksialnega kabla za prenos 2 Mbit signala, 1000
priključkov 1.0/2,3; 1000 prehodov
1.0/2,3; 1000 m mrežnega kabla in dodatna oprema,
E) transformatorji za pretvorbo 2 Mbit/s
nivojev – 50 kosov,
F) distribucijski ojačevalniki za video signal – 163 kosov,
G) avdio monitorji za kontrolo avdio signalov – 10 kosov,
H) video monitorji – 23 kosov ali televizorji – 21 kosov -za kontrolo video signalov,
I) avdio in video preklopno polje s trinivojskim preklopom 32 vhodov na 2 izhoda
– 1 kos,
J) profesionalna satelitska oprema za
sprejem DVB-S signalov – 1 komplet,
K) avdio in video oprema – 1 komplet,
L) merilna avdio in video analizator – 1
komplet,
M) spektralni analizator in merilnik moči, frekvenčno področje delovanja do 26
GHz – 1 komplet,
N) merilna oprema za DVB MPEG transportni niz – 1 komplet,
O) lan mrežno stikalo – 3 kosi,
P) zveze z uporabo optičnih vlaken in
optičnih naprav za prenos analognega 70
MHz signala in prenos signalov L pasu do
satelitskih sprejemnikov – 2 kompleta.
Kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
Sklopi A, B, C, D, E:
– cena 60%,
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– tehnično upravljalske lastnosti 20%
(kompatibilnost z obstoječo opremo 12%,
tehnične karakteristike 8%),
– dobavni rok 10%,
– plačilni pogoji 10%.
Sklopi F, G, H:
– cena 50%,
– tehnično upravljalske lastnosti 30%
(kompatibilnost z obstoječo opremo 20%,
enostavnost vzdrževanja 4%, tehnične karakteristike 4%, poraba energije 2%),
– dobavni rok 10%,
– plačilni pogoji 10%.
Sklop I:
– cena 50%,
– tehnično upravljalske lastnosti 30%
(kompatibilnost z obstoječo opremo 20%,
tehnične karakteristike 4%, enostavnost
uporabe 4%, enostavnost vzdrževanja 2%),
– dobavni rok 10%,
– plačilni pogoji 10%.
Sklop J:
– cena 50%,
– tehnično upravljalske lastnosti 30%
(kompatibilnost z obstoječo opremo 17%,
tehnične karakteristike 13%),
– dobavni rok 10%,
– plačilni pogoji 10%.
Sklop K:
– cena 50%,
– tehnično upravljalske lastnosti 30%
(kompatibilnost z obstoječo opremo 20%,
enostavnost vzdrževanja 5%, tehnične karakteristike 5%),
– dobavni rok 10%,
– plačilni pogoji 10%.
Sklopi L, M, N, O, P:
– cena 50%,
– tehnično upravljalske lastnosti 30%
(kompatibilnost z obstoječo opremo 18%,
tehnične karakteristike 12%),
– dobavni rok 10%,
– plačilni pogoji 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. sklop A: Albin Promotion, d.o.o., Lovrenc na Dravskem polju, Slovenija,
2. sklop E: Fotona, d.d., Ljubljana, Slovenija,
3. sklop F: Avicom, d.o.o., Ljubljana,
4. sklopi H, I, L, N: Videolab GMBH,
Köln, Nemčija,
5. sklop M: Elsinco, d.o.o., Ljubljana,
Slovenija.
6. sklop O: Infotel, d.o.o., Ljubljana,
Slovenija.
Naročnik pa ni mogel izbrati najugodnješega ponudnika za sledeče sklope zato, ker je za posamezen sklop prejel le po
eno ponudbo oziroma nobene:
– sklop B (ločilni transformatorji za avdio signale),
– sklop D (kabli in priključki),
– sklop J (satelitska sprejemna oprema).
Naročnik je prejel samo eno ponudbo:
– sklop C (pretična polja za video signale).
Ponudba Videolab je bila tehnično neustrezna, ponudbi Albin Promotion in Info-

tel pa sta v ceni bistveno odstopali navzgor
od ocenjene vrednosti. Naročnik se je zato
odločil, da za ta sklop ne izbere nobenega
ponudnika.
– sklop G (avdio monitorji).
Ker je naročnik prejel samo variantni
ponudbi enega ponudnika, ne more izbrati
najugodnejšega ponudnika v skladu z določili ZJN.
– sklop K (avdio in video oprema),
– sklop P (zveze z uporabo optičnih vlaken).
Naročnik ni prejel nobene ponudbe.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop A: 7,199.949,15 SIT oziroma
33.582,43 EUR,
2. sklop E: 220.760 SIT,
3. sklop F: 10,775.455,68 SIT oziroma 50.155 EUR,
4. sklopi H, I, L, N: 16,095.441,33 SIT
oziroma 74.917,19 EUR (od tega za sklop
H: 3,065.596,19 SIT oziroma 14.269
EUR, za sklop I: 1,619.152,13 SIT oziroma 7.536,44 EUR, za sklop L:
2,773.892,97 SIT oziroma 12.911,25
EUR, za sklop N: 8,636.800,04 SIT oziroma 40.200,50 EUR),
5. sklop M: 7,216.917,25 SIT oziroma
33.591,57 EUR,
6. sklop O: 1,758.975 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
– sklop A: 2,
– sklop B: 1,
– sklop C: 3 (1 nepravilna),
– sklop D: 1,
– sklop E: 2,
– sklop F: 3,
– sklop G: 1,
– sklop H: 2,
– sklop I: 2,
– sklop J: 1,
– sklop L: 3,
– sklop M: 2,
– sklop N: 2,
– sklop O: 2,
– sklopa K, P: nobene.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop A: 10,440.619,20 SIT in
7,199.949,15 SIT,
– sklop B: 3,254.200 SIT,
– sklop C: 11,296.996,89 SIT in
7,790.523,57 SIT,
– sklop D: 6,354.000 SIT,
– sklop E: 470.000 SIT in 220.760
SIT,
– sklop F: 12,606.950,14 SIT in
10,775.455,68 SIT,
– sklop G: 3,468.620,36 SIT in
1,583.286,22 SIT,
– sklop H: 3,065.596,19 SIT in
2,865.792,11 SIT,
– sklop I: 2,543.957,15 SIT in
1,619.152,13 SIT,
– sklop J: 3,742.440 SIT,
– sklop K: /,
– sklop L: 6,232.023,64 SIT in
2,773.892,97 SIT,
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– sklop M: 11,977.067,50 SIT in
7,216.917,25 SIT,
– sklop N: 23,168.877,12 SIT in
8,636.800,04 SIT,
– sklop O: 1,758.975 SIT in
1,696.888,59 SIT,
– sklop P: /.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 2. 2001.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 164/2001
Ob-48386
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana; faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 3. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: valovodi ravni, kolena in prirobnice za 4, 8 in 11 GHz – ca. 183 m in ca.
200 kosov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomska cena 65%, tehnična ustreznost 15%, plačilni pogoji
10%, dobavni rok 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Walter Krenn GmbH,
Dunaj, Avstrija.
7. Pogodbena
vrednost:
12,861.839,99 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
25,918.143,07
SIT
in
12,861.839,99 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: 16. 2. 2001.
Javni zavod RTV Slovenija

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. 214-1/2001-04/1
Ob-48329
1. Naročnik: Stanovanjski sklad občine
Maribor.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 1,
2000 Maribor, tel: 02/250-63-10, faks:
02/251-52-21.
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3. Datum izbire: 19. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del za rekonstrukcijo stanovanj v vili Aškerčeva 5 v
Mariboru.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: reference ponudnika za tovrstna dela, ponudbena cena, rok izvedbe,
garancijski rok, usposobljenost in sposobnost ponudnika. Izbrani ponudnik je na
podlagi točkovanja po teh merilih dosegel
največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GRANIT d.d. Slovenska
Bistrica, Titova c. 87, Slovenska Bistrica.
7. Pogodbena
vrednost:
68,903.404,90 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: podizvajalci, ki bodo sodelovali pri izvedbi del: Ferlinc d.o.o.,
Stajnko Rudi, Zlatorog IGM, APL d.o.o.,
Blas Mals, Gradbeni finalist Maribor, Tehnostar Maribor, Hart d.o.o.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 102,399.905 SIT, 62,840.929
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 5. 2001.
Stanovansjki sklad občine Maribor
Št. 5/24

Ob-48432

1. Naročnik: Komunala Koper, d.o.o. –
s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,
6000 Koper, faks 05/66-33-706.
3. Datum izbire: 26. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba pripravljalnih
del, zemeljskih del in kanalizacije na
objektu »Sanacija kanalizacije v Hrvatinovi ulici v Ankaranu«.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: zaradi objektivnih razlogov
naročilo lahko izpolni le določeni izvajalec.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Grafist, d.o.o., Koper,
Ankaranska 7, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 15,477.400
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: ena popolna ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednost prispele ponudbe je
17,439.840 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o naročilu: naročnik je 17. 4.

2001 pridobil pozitivno mnenje Urada za
J.N. k izvedbi postopka s pogajanji.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 5. 2001.
Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.

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. 34401-0005/01

Ob-48255

1. Naročnik: Občina Škocjan.
2. Naslov naročnika: Občina Škocjan,
Škocjan 67, 8275 Škocjan, telefon/telefaks 07/307-63-10, e-naslov: skocjan.obcina@siol.net.
3. Datum izbire: 20. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje, varstvo in obnova lokalnih makadamskih in asfaltnih cest in javnih poti
na območju Občine Škocjan za leto
2001 – št. kategorije 1 – priloga I A –
storitve.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Jože Luzar, s.p.,
Škocjan 72, 8275 Škocjan.
7. Pogodbena vrednost: cene so določene na enoto, pogodbena vrednost pa
ne sme preseči 19,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: cene so določene na enoto, vsota
cen na enoto najvišje ponudbe znaša
314.651,88 SIT in najnižje ponudbe
210.786,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 5. 2001.
Občina Škocjan
Ob-48257
1. Naročnik: VIZ Vrtec Mavrica Izola.
2. Naslov naročnika: OF 15, 6310
Izola.
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3. Datum izbire: 13. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje storitev čiščenja prostorov VIZ Vrtec Mavrica Izola, za obdobje 2001–
2003.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je pri izbiri uporabil vsa v razpisni dokumentaciji navedena merila (ponudbena cena 50%, pestrost
ponudbe 25%, plačilni pogoji 20%, reference 5%).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cleaning, d.o.o.,
Zvonarska 1, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 5,248.716
SIT (letno).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
5,566.134
SIT
(letno),
5,248.716 SIT (letno).
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.
Vrtec Mavrica Izola
Št. 411-01-2/01

Ob-48261

1. Naročnik: Občina Hrastnik.
2. Naslov naročnika: Pot Vitka Pavliča
5, 1430 Hrastnik, tel. 03/56-54-360,
faks 03/56-44-041.
3. Datum izbire: 30. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba
vzdrževalnih del na lokalnih in gozdnih
cestah v Občini Hrastnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbene cene, reakcijski čas, tehnične prednosti, kakovost; utemeljitev: najnižje cene, najkrajši reakcijski
čas, zadostna tehnična opremljenost, reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: GD Podjetje za gradbeno dejavnost Hrastnik, d.o.o., Dolska
cesta 9, 1430 Hrastnik.
7. Pogodbena vrednost: 12,500.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ponudbene cene so bile izražene
po enoti.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem listu Republike Slovenije: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 5. 2001.
Občina Hrastnik
Št. 411-01-3/01

Ob-48263

1. Naročnik: Občina Hrastnik.
2. Naslov naročnika: Pot Vitka Pavliča
5, 1430 Hrastnik, tel. 03/56-54-360,
faks 03/56-44-041.
3. Datum izbire: 2. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba regulacije potoka Bobna v Obrtni coni Hrastnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, tehnične prednosti, kakovost, garancijska doba; utemeljitev: najnižja cena, zadostna
tehnična opremljenost, reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: PUH Podjetje za urejanje hudournikov, d.d., Hajdrihova 28,
1000 Ljubljana.
7.
Pogodbena
vrednost:
44,744.712,24 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
47,424.565,87
SIT,
44,744.712,24 SIT.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem listu Republike Slovenije: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 5. 2001.
Občina Hrastnik
Št. 9/107

Ob-48290

1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, faks 01/474-24-42, tel.
01/474-24-41.
3. Datum izbire: 23. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba
elektromontažnih del pri zamenjavi VN
in sekundarne opreme v RTP Divača
III. in IV. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna ponudbena cena
(70%), s strani naročnikov potrjene reference podizvajalca za tovrstna dela v 110,
220 in 400 kv stikališču, ki so razvidna iz
tehničnih razpisnih pogojev (15%), s strani naročnikov potrjene reference ponudnika za tovrstna dela v 110, 220 in 400
kV stikališču, ki so razvidna iz tehničnih
razpisnih pogojev (5%), plačilni pogoji
(5%), garancijski rok za izvedena dela
(5%).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Esotech, d.d., Preloška c. 1, 3320 Velenje.

7. Pogodbena
vrednost:
34,782.579,62 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
39,999.841,85
SIT;
34,782.579,62 SIT.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: javno naročilo je bilo oddano po
postopku s pogajanji brez predhodne objave po 20. členu ZJN-01.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 5. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 9/106

Ob-48291

1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, faks 01/474-24-42, tel.
01/474-24-41.
3. Datum izbire: 23. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba
gradbeno-obrtniških del pri zamenjavi
VN in sekundarne opreme v RTP Divača III. in IV. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna ponudbena cena
(70%), s strani naročnikov potrjene reference podizvajalca za tovrstna dela v 110,
220 in 400 kv stikališču, ki so razvidna iz
tehničnih razpisnih pogojev (15%), s strani naročnikov potrjene reference ponudnika za tovrstna dela v 110, 220 in 400
kV stikališču, ki so razvidna iz tehničnih
razpisnih pogojev (5%), plačilni pogoji
(5%), garancijski rok za izvedena dela
(5%).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Zidarstvo Marc,
d.o.o., Lavričeva 48, 5270 Ajdovščina.
7. Pogodbena
vrednost:
52,520.806,96 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 6,188.050 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 76,394.520 SIT; 47,690.394 SIT
(ponudba je bila nepravilna).
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: javno naročilo je bilo oddano po
postopku s pogajanji brez predhodbe objave po 20. členu ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 5. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije
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Javni razpisi
Popravek
Št. 641-1/01
Ob-48415
V javnem razpisu za sofinanciranje koordinacije projektov za otroke v letu 2001, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 31 z dne
28. 4. 2001, Ob-47652, št. 19/2001, Ministrstva za šolstvo znanost in šport, Urada
RS za mladino, se 1. točka pravilno glasi:
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Urad RS za mladino, p.p. 1711,
1001 Ljubljana.
Nadalje se navedba naročnika na koncu
navedenega javnega razpisa pravilno glasi:
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Urad RS za mladino.
V javnem razpisu za sofinanciranje programov in projektov mladinskega dela v letu
2001, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
33 z dne 5. 5. 2001, Ob-48092, št.
22/2001, Ministrstva za šolstvo znanost in
šport, Urada RS za mladino, se 1. točka
pravilno glasi:
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Urad RS za mladino, p.p. 1711,
1001 Ljubljana.
Nadalje se navedba naročnika na koncu
navedenega javnega razpisa pravilno glasi:
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Urad RS za mladino.
Ob-48339
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Trg Osvobodilne fronte 13, Ljubljana, v skladu z 38. in 39. členom Zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I) ter 17. in
23. členom Pravilnika o nagradah in priznanjih Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo (Ur. l. RS, št. 39/98, št.
11/99 in št. 33/01) objavlja
javni razpis priznanj
za znanstveno-raziskovalno delo,
ki jih podeljuje Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport v letu 2001
1. Naziv in sedež razpisovalca: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg
Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa:
I. predlogi za priznanja Ambasador RS
v znanosti;
II. predlogi za priznanja za raziskovalne dosežke, s katerimi se utrjuje in razvija
identiteta Slovencev in Slovenije.
I. Priznanja Ambasador Republike Slovenije se podeljujejo: posameznikom, ki so s svojim raziskovalnim delom in dejavnostjo v mednarodnih strokovnih združenjih dosegli največjo mednarodno odmevnost znanstvenega dela in nastopanja zunaj ožjih strokovnih krogov
in s tem prispevali k povečanju mednarodne
uveljavitve Republike Slovenije.
V predlogu za priznanje mora biti navedeno ime avtorja in vrsta priznanja, za katero je predlagan.
II. Priznanje za raziskovalne dosežke, s
katerimi se utrjuje in razvija identiteta Slo-
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vencev in Slovenije se podeljuje: posameznikom, ki so s svojim raziskovalnim delom,
zlasti na področju slovenskega jezika, literature, narodopisja, arheologije, zgodovine
in preučevanja slovenskega umetnostnega
in znanstvenega ustvarjanja in slovenskega
prostora pripomogli k utrjevanju identitete
Slovenije in pri tem dosegli tudi mednarodni
odmev.
V predlogu za priznanje mora biti navedeno ime avtorja in vrsta priznanja, za katero je predlagan.
Vsi predlogi za priznanja morajo biti pripravljeni v skladu s Pravilnikom o nagradah
in priznanjih Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo (Ur. l. RS, št.
39/98, št. 11/99 in 33/01).
3. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
pri svojih odločitvah upošteva naslednje
splošne kriterije za podelitev priznanj:
Za I.:
– izkazano znanstveno delovanje v tujini,
– izkazan prispevek pri prenosu izvirnih
znanstvenih dosežkov v Slovenijo,
– podeljena ugledna tuja priznanja,
– izdane knjige s široko odmevnostjo v
tujini,
– vabljena predavanja na uglednih ustanovah,
– članstvo v najbolj uglednih združenjih,
– udeležba v pomembnih mednarodnih
oziroma tujih projektih ipd.
Za II.:
– izdane knjige s široko odmevnostjo v
tujini,
– odmevne raziskave,
– odmevni nastopi na znanstvenih srečanjih.
4. Priznanja se podeljujejo za leto 2001.
5. Strokovno utemeljeni predlogi za obe
priznanji morajo biti predloženi v enem izvodu, in sicer v zaprtih ovojnicah z oznako “ne
odpiraj“ in navedbo “Predlog za priznanje
Ambasador RS v znanosti“ oziroma “Predlog
za priznanje za raziskovalne dosežke“ ter z
navedbo pošiljatelja. Ne glede na način prenosa morajo vloge prispeti v glavno pisarno
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana, najkasneje do 8. junija 2001 do 15. ure.
6. Odpiranje predlogov bo v prostorih
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
Osvobodilne fronte 13, Ljubljana, dne 11.
junija ob 11. uri.
7. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite pri mag. Daši Bole Kosmač,
tel.: 01/478-46-29 ali preko h.c.
01/478-46-00.
RS, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Ob-48337
Na podlagi določil 23. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(Ur. l. RS, št. 9/95) in Pravilnika o sofinanciranju in donatorstvu objavlja Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije
javni razpis
za sofinanciranje in donatorstvo
programov ter projektov v letu 2001
I. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju Zavod)

II. Predmet javnega razpisa:
1. sofinanciranje izdajateljskih projektov
v letu 2001 za boljšo obveščenost zavarovanih oseb in zagotavljanje kakovostnih storitev. Pri tem bodo imela prednost:
– krajša tiskana gradiva (zloženke, letaki, plakati) namenjena informiranju zavarovanih oseb prvič, o racionalni uporabi zdravil in drugih vidikih uresničevanja pravice do
zdravil ter drugič, o vsebini, postopkih in
drugih vprašanjih uresničevanja pravice do
nadomestila za čas začasne odsotnosti z
dela zaradi bolezni ali poškodbe,
– znanstvene, strokovne in specializirane revije na področju zdravstvenega varstva, ki na nacionalni ravni vzpodbujajo strokovno publicistiko o celovitem upravljanju
kakovosti in ekonomiki v zdravstvu;
2. sofinanciranje raziskovalnih in izobraževalnih projektov (strokovni seminarji, kongresi ali srečanja) v letu 2001 namenjenih
razvoju sistema zdravstvenega varstva in
zdravstvenega zavarovanja. Pri tem bodo
imeli prednost:
– projekti, ki so namenjeni primerjalni
obravnavi sistemske zakonodaje in nadaljnjemu razvoju sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja,
– projekti, ki so namenjeni nadaljnjemu
razvoju sistema kartice zdravstvenega zavarovanja in drugim področjem uvajanja informacijske tehnologije v zdravstveno varstvo
in zdravstveno zavarovanje z namenom približati storitve (elektronskega komuniciranja
in elektronskega poslovanja) zavarovanim
osebam,
– projekti in programi, ki jih podpira resorno ministrstvo in/ali ministrstvo za znanost, ki so namenjeni uveljavljanju sistema
celovitega upravljanja kakovosti in izvajanju
nadzorne funkcije v zdravstvenem varstvu;
3. sofinanciranje projektov promocije
zdravja, zdravega načina življenja in preprečevanja dejavnikov tveganja, ki bodo izvedeni v letu 2001. Pri tem bodo imeli prednost programi in projekti, ki jih podpira
Ministrstvo za zdravstvo;
4. donatorstvo programov in projektov
humanitarnih in drugih organizacij ter društev na področju skrbi za zdravo življenje
oziroma bolj kakovostno življenje z boleznijo, ki bodo izvedeni v letu 2001. Pri tem
bodo imeli prednost programi nacionalnih
zvez ali društev, ki vključujejo izobraževalne, vzgojne in informativne aktivnosti za
svoje člane ali splošno javnost za izboljšanje zdravja oziroma kakovosti življenja z
boleznijo.
III. Orientacijska vrednost naročila:
70,000.000 SIT.
IV. Rok izvedbe del: v letu 2001 oziroma
skladno z določili pogodb, ki jih bo Zavod
sklenil z izbranimi ponudniki.
V. Pogoji in merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: pogoji in merila so razvidni
iz Zavodovega pravilnika o sofinanciranju in
donatorstvu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vloge morajo izpolnjevati vse
pogoje navedene v tem pravilniku. Nepopolnih vlog naročnik ne bo upošteval in jih
bo izločil iz postopka ocenjevanja.
Vloge v zaprtih ovojnicah (kuvertah) in
jasno označene z napisom “Javni razpis za
sofinanciranje in donatorstvo programov in
projektov v letu 2001 – Ne odpiraj” morajo
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biti predložene do 11. 6. 2001 do 9. ure na
naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana.
Tako označene zaprte vloge morajo prispeti
na ta naslov (vložišče) v navedenem roku ne
glede na vrsto prenosa.
VI. Javno odpiranje ponudb: pravilno označene in v roku dostavljene ponudbe bodo
javno odprte dne 13. 6. 2001 ob 11. uri na
naslovu Miklošičeva 24, v računalniški učilnici v kleti – št. sobe 008.
VII. Obvestilo o izidu javnega razpisa:
ponudniki bodo obveščeni o izbiri s pisnim
sklepom v roku 8 dni od dneva sprejema
sklepa o izbiri na Upravnem odboru Zavoda.
VIII. Ostale informacije: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti vsak delovni
dan od dneva objave tega javnega razpisa
od 8. do 12. ure v sobi 104/I poslovne
stavbe Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije na Miklošičevi 24, Ljubljana.
Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo
naročijo tudi pisno na navedeni naslov ali
preko E-mail: bojana.kusarzzzs.si. Dodatne informacije o razpisu so na voljo pri
Bojani Kušar, ZZZS, Miklošičeva 24,
Ljubljana, tel. 01/30-77-434, faks
01/23-12-182.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-48381
Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, objavlja na podlagi 1. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Ur. l. RS, št. 75/94)
javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje
kulturnih programov za leto 2001, ki
jih bo občina sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih kulturnih programov na področjih:
– literatura in sodobna teoretična misel,
– likovna umetnost, arhitektura in oblikovanje,
– glasba in ples,
– gledališče,
– arhivska in muzejska dejavnost,
– alternativna kultura,
– ljubiteljska dejavnost.
2. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo društva (tudi
sekcije društev), registrirana za izvajanje
programov na področju kulture, zavodi, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v kulturi,
posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v kulturi in so
splošno koristne in neprofitne, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
3. Pogoji financiranja:
– iz proračunskih sredstev se bodo financirali programi po Pravilniku za vrednotenje kulturnih programov v Občini Miklavž
na Dravskem polju,
– kulturna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju kulturnega programa.
4. Roki in način prijave
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Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati
osebno na naslov: Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, Nad izviri 6,
2204 Miklavž na Dravskem polju, najkasneje do 28. 5. 2001. Šteje se, da je prijava
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan
za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v prostorih občine.
5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec Prijavo na razpis;
– preglednico izvedenega programa;
– poročilo o izvedbi programa društva;
– kopijo potrjenega (s strani DURS) zaključnega računa za leto 2000.
6. Informiranje kandidatov
Vse informacije, zahtevane obrazce in
pravilnik dobite na občini v času uradnih ur
(ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12.
ure, sreda od 14. do 16. ure), torek in
četrtek od 12. do 15. ure, osebno ali na
telefonski
številki:
629-68-23
ali
629-68-20.
Z izbranimi izvajalci letnega programa
športa, ki so predložili vse zahtevane podatke, bodo podpisane pogodbe o dodeljeni
višini sredstev v 15 dneh po izbiri.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Ob-48382
Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, objavlja na podlagi 10. člena
Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98)
javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje
programov športa za leto 2001, ki jih
bo občina sofinancirala iz občinskega
proračuna
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih športnih programov:
– dejavnost otrok in mladine, invalidov
ter odraslih,
– dejavnost otrok in mladine, usmerjenih v selektivni šport,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,
– športne prireditve,
– obnova objektov in opreme ter nakup
opreme,
– drugi za šport pomembni programi.
2. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo športna društva (tudi sekcije društev, ki se ukvarjajo s
športom), njihova združenja, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za
izvajanje dejavnosti na področju športa.
3. Pogoji financiranja:
– iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi po Pravilniku za vrednotenje športnih programov v Občini Miklavž
na Dravskem polju,
– kulturna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju športnega programa.
4. Roki in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati
osebno na naslov: Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, Nad izviri 6,
2204 Miklavž na Dravskem polju, najkasne-

je do 28. 5. 2001. Šteje se, da je prijava
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan
za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v prostorih občine.
5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec ŠP 2000 in izpolnjene ostale obrazce za področja, za katere
programe kandidira prosilec;
– fotokopijo zaključnega računa za preteklo leto, potrjeno s strani Agencije za plačilni promet, pravne osebe javnega ali zasebnega prava oziroma zaključni račun za preteklo leto, potrjen s strani najvišjega organa
društva, če le-ta nima žiro računa pri Agenciji za plačilni promet oziroma odločbo davka iz dejavnosti za zasebnike;
– poročilo o opravljenem delu – izvedbi
programa v preteklem letu;
– dokazila o izpolnjevanju ostalih pogojev, navedenih v tem javnem razpisu.
6. Informiranje kandidatov
Vse informacije, zahtevane obrazce in
pravilnik dobite na občini v času uradnih ur
(ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12.
ure, sreda od 14. do 16. ure), torek in
četrtek od 12. do 15. ure, osebno ali na
telefonski
številki:
629-68-23
ali
629-68-20.
Z izbranimi izvajalci letnega programa
športa, ki so predložili vse zahtevane podatke, bodo podpisane pogodbe o dodeljeni
višini sredstev v 15 dneh po izbiri.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Ob-48333
Zdravstveni dom Ljubljana, Kotnikova
28, Ljubljana, na podlagi soglasja Mestne
občine Ljubljana z dne 23. 2. 2001 objavlja
na podlagi 4. člena Pravilnika o načinu oddajanja poslovnih prostorov, s katerimi
upravlja Zdravstveni dom Ljubljana (Ur. l.
RS, št. 56/00) ter sklepa komisije z dne
25. 4. 2001
javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov v najem
na lokaciji Mislejeva 3
I. Najemodajalec: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana in Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, Ljubljana.
II. Oddajo se poslovni prostori v prvem
nadstropju stavbe na Mislejevi 3 v Ljubljani
in sicer:
1. Zobna ambulanta v skupni izmeri
26,30 m2.
Prostori obsegajo: ambulanto v izmeri
20,53 m 2 s pripadajočim deležem skupnih
prostorov v izmeri 61,83 m 2 (vetrolov, predprostor, WC moški, WC ženski, WC osebje,
hodnik, čistila, čakalnica) v deležu 9,33 5,77 m2.
2. Prostore zobnega laboratorija v skupni izmeri 43,74 m2.
Prostori obsegajo: čisti del v izmeri
14,43 m2, nečisti del v izmeri 14,43 m2,
temnico v izmeri 2,07 m2, garderobo v izmeri 3,23 m 2 s pripadajočim deležem skupnih
prostorov v izmeri 61,83 m 2 (vetrolov, predprostor, WC moški, WC ženski, WC osebje,
hodnik, čistila, čakalnica) v delež 15,50% 9,58 m2.
III. Izhodiščna najemnina znaša mesečno 2000 SIT/m2, ki se mesečno usklajuje z
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indeksom cen življenjskih potrebščin. Tako
določena najemnina ne vsebuje davka, ki
ga plačuje najemnik v skladu z zakonodajo.
Poleg najemnine je najemnik dolžan plačevati vse obratovalne stroške v zvezi z uporabo najetih prostorov ter sorazmeren delež
skupnih obratovalnih stroškov.
IV. Poslovni prostori pod 1) se prednostno oddajo za izvajanje zobozdravstvenega
varstva, prostori pod 2) pa prednostno za
izvajanje zobotehničnih storitev.
V. Prostori se oddajo v najem za dobo
10 let in se po preteku tega roka na podlagi
vloge najemnika lahko podaljša.
VI. Ponudbe interesentov za najem poslovnega prostora z dokazili o izpolnjevanju
pogojev interesenti pošljejo priporočeno na
naslov: Zdravstveni dom Ljubljana, Kotnikova
28, 1000 Ljubljana z oznako “za javni razpis-ne odpiraj“ v 8 dneh od dneva objave.
Nepopolnih in nepravočasnih ponudb
komisija ne bo obravnavala.
VII. Prostori se oddajo po načelu videno-najeto.
Ogled poslovnih prostorov bo v sredo,
16. 5. 2001 od 9. do 12. ure.
V najem se dajejo opremljeni prostori.
Oprema je predmet obveznega odkupa po
cenitvi sodnega cenilca in po računovodski
vrednosti po posebni pogodbi, sklenjeni ob
prevzemu najetih prostorov.
VIII. Ponudbe interesentov za najem prostora morajo vsebovati naslednja dokazila:
a) za fizične in pravne osebe:
– potrdilo o strokovni usposobljenosti za
opravljanje dejavnosti (diploma, strokovni izpit in licenca) oziroma izpisek iz sodnega
registra,
– program dejavnosti, ki bo potekal v
najetem prostoru,
– dokazilo o finančnem oziroma premoženjskem stanju (BON 1, BON 2 oziroma
BON 3 za pravne osebe).
b) za fizične osebe pa še:
– potrdilo o stalnem bivališču,
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo davčne uprave o premoženjskem stanju,
– potrdilo pristojnega ministrstva o vložitvi zahtevka za vpis v register zasebnih
zdravstvenih delavcev oziroma odločbo o
vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev, oziroma dovoljenje pristojnega ministrstva za opravljanje zdravstvene dejavnosti,
– potrdilo Zdravniške zbornice Slovenije
o vložitvi vloge za registriranje zdravnika,
– za opravljanje zasebne zdravniške službe oziroma odločbo o registraciji zasebnega zdravnika,
– potrdilo pristojnega organa mestne
uprave MOL o vložitvi zahtevka za dodelitev
koncesije oziroma odločbo in pogodbo o
podeljeni koncesiji,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
na prvi poziv, za fizične osebe vplačilo depozita na žiro račun ZD Ljubljana, Enota
Bežigrad št. 50101-609-10009 v višini
300.000 SIT.
IX. O izbiri ponudnika odloči Mestna
uprava z upravno odločbo. O pritožbi odloči
županja.
Če izbrani najemnik ne sklene najemne
pogodbe v 30 dneh od dokončnosti odločbe, se šteje, da odstopa od ponudbe.
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Prednost pri izbiri imajo po 1. odstavku
6. člena Pravilnika o načinu oddajanja poslovnih prostorov s katerimi upravlja ZD Ljubljana (Ur. list RS, št. 56/00) zdravniki oziroma zdravstveni delavci, ki:
– so zaposleni v ZD Ljubljana in bodo
zdravstveno dejavnost še nadalje opravljali
v okviru javne zdravstvene službe na podlagi pridobljene koncesije,
– imajo več opredeljenih pacientov,
– imajo daljšo delovno dobo v ZD Ljubljana,
– bodo opravljali dejavnost v enakem obsegu kot v ZD Ljubljana,
– se bodo zavezali, da bodo v času trajanja najemne pogodbe naročali laboratorijske preiskave, zobotehnične storitve in druge podobne storitve v enotah ZD Ljubljana,
– zdravniki oziroma zdravstveni delavci s
koncesijo.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-48210
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8255 Brežice, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
1. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
– parcela št. 580/1 k.o. Brežice – travnik v izmeri 99 m2;
– parcela št. 580/2 k.o. Brežice – travnik v izmeri 257 m2;
– parcela št. 579/1 k.o. Brežice – gospodarsko poslopje v izmeri 95 m2 in dvorišče v izmeri 247 m2.
Izklicna cena je po cenitvenem poročilu
stalnega sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke 11,251.460 SIT.
2. Lastnik nepremičnin je Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
3. Prodajali bomo po sistemu “videno-kupljeno“.
4. Nepremičnine bodo bremen proste in
prepisane na kupca, ko bo podpisana pogodba in kupnina v celoti plačana.
5. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem in firmo v Republiki Sloveniji
in vse fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, fizične
osebe pa potrdilo o državljanstvu.
Ponudniki morajo najpozneje tri dni pred
zaključenim rokom za oddajo ponudbe
položiti varščino v višini 10% od izklicne
cene na žiro račun prodajalca št.
51620-630-13063.
S potrdilom o plačani varščini se ponudnik izkaže pred začetkom odpiranja ponudb. Brez potrdila o plačani varščini, ponudnik ne more sodelovati na javnem razpisu.
Predstavniki in pooblaščenci pravnih oseb
se morajo pred začetkom odpiranja ponudb
izkazati tudi z overjenim pooblastilom.
Varščina bo najboljšemu ponudniku vračunana v prodajno ceno, ostalim pa bo
brez obresti vrnjena najkasneje v 10 dneh
po obvestilu o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Ponudnik mora predložiti celovit program
ureditve nepremičnin, ki so predmet razpi-

sa. Ponudnik se mora zavezati, da prevzema stroške vzpostavitve funkcionalosti objektov, lociranih na parc. št. 579/2 k.o.
Brežice, ki ostanejo v lasti prodajalca.
6. Rok za zbiranje ponudb je 28. 5.
2001 do 12. ure na naslov Občina Brežice,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
7. Javno odpiranje ponudb bo 31. 5.
2001 v sejni sobi Občine Brežice, Cesta
prvih borcev 18, Brežice, ob 12 uri.
8. Kriteriji pri izbiri kupcev: ponujena cena, plačilni pogoji in program ureditve.
9. Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v petnajstih dneh po
uspešno zaključenem razpisu in poravnati
celotno kupnino najpozneje v roku enega
meseca od dneva podpisa pogodbe. Izbrani ponudnik se bo s podpisom pogodbe
zavezal tudi prevzeti stroške vzpostavitve
funkcionalnosti objektov lociranih na parc.
št. 579/2, ki ostanejo v lasti prodajalca. Če
izbrani ponudnik pogodbe v tem času ne
sklene, izgubi pravico do vračila varščine.
Varščino zadržimo in pogodbo razveljavimo
tudi, če v roku enega meseca po podpisu
pogodbe izbrani ponudnik ne poravna celotne kupnine.
10. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se bo opravil po plačilu celotne kupnine in stroškov.
11. Davek na promet z nepremičninami
ter vse druge dajatve in stroške povezane s
prenosom lastništva plača kupec.
12. Razpis ne zavezuje prodajalca, da
bo z najugodnejšim ali katerikolim ponudnikom sklenil pogodbo za nepremičnine iz
tega razpisa.
13. Vse informacije glede razpisa dobite
v Uradu župana - Referatu za pravne zadeve, Cesta prvih borcev 18, Brežice ali po
telefonu 07/49-91-544 vsak dan od 8. do
14. ure, kontaktna oseba je Boštjan Podgoršek. Ogled nepremičnin je mogoč po
predhodnem dogovoru.
Ponudbe sprejemamo v sprejemni pisarni Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice.
Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za prodajo
nepremičnin“.
Občina Brežice
Št. 2/2001
Ob-48208
Upravni odbor Znaka kakovosti v graditeljstvu pod pokroviteljstvom Gospodarske
zbornice Slovenije in v sodelovanju z izvajalcem projekta Gradbenim inštitutom ZRMK,
d.d., objavlja
javni razpis št. 2 / 2001
za podelitev Znakov kakovosti v
graditeljstvu 2001
Razpisno dokumentacijo za ocenjevanje
v okviru projekta Znak kakovosti v graditeljstvu s področja “ohranjanja kulturne dediščine” za:
1. IOOK 2001 – Izvedba obnove ostrešij oziroma kritin na stavbah kulturne dediščine in stavbah s sestavinami kulturne dediščine,
2. IOF 2001 – Izvedba obnove fasad na
stavbah kulturne dediščine in stavbah s sestavinami kulturne dediščine,
lahko potencialni prijavitelji naročijo oziroma osebno dvignejo do petka, 25. maja
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2001, pri izvajalcu projekta, Gradbenem inštitutu ZRMK, d.d. – Gradbenem centru
Slovenije, Dimičeva 9, Ljubljana, tel.
01/280-85-43 (Sonja Lombergar), faks
01/568-22-46, e-pošta: zkg@gi-zrmk.si, internet: http://www.gi-zrmk.si/zkg/.
Po predhodnem dogovoru lahko razpisno dokumentacijo dvignete tudi v
Gradbenem centru Slovenije, Dimičeva 9,
vsak dan od 9. do 17. ure, sobota od 9.
do 13. ure.
Gradbeni inštitut ZRMK, d.d., Ljubljana

Javne dražbe
Ob-48378
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, objavlja
javno dražbo
za prodajo solastninskega deleža v višini
210/600 na stanovanjski hiši in nezazidanih stavbnih zemljiščih parc. št.:
– 653/3, stanovanjska stavba v izmeri
243 m2,
– 563/1, njiva 2. razred v izmeri 79 m2,
– 565/1 in 576, sadovnjak 2. razred v
izmeri 409 m2 oziroma 116 m2,
vse k.o. Radohova vas, pod naslednjimi
pogoji:
Izklicna cena za solastninski delež znaša
570.000 SIT.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki se izkažejo
s potrdilom, da so državljani Republike Slovenije.
Dražitelji se morajo pred javno dražbo
izkazati s potrdilom o plačani varščini v znesku 10% izklicne cene na žiro račun Občine
Pivka, št. 52200-630-61033, ki se bo neuspelim dražiteljem vrnila v roku 8 dni.
Davek plača prodajalec, vse ostale dajatve, skupaj s stroški za vpis v zemljiško knjigo pa plača kupec.
Rok za podpis pogodbe je 15 dni po
prejemu pogodbe, razliko kupnine pa je kupec dolžan plačati v roku 15 dni po podpisu
pogodbe. V nasprotnem primeru se varščina zadrži, pogodba pa razdre.
Dodatne informacije lahko dobijo interesenti na tel. 05/72-10-100, kontaktna oseba je Ernest Margon.
Javna dražba bo v sejni dvorani Občine
Pivka, na Kolodvorski cesti 5 v Pivki, dne
23. 5. 2001, s pričetkom ob 9. uri.
Občina Pivka

Razpisi delovnih
mest
Št. 130-1/01
Ob-48244
Razpisna komisija za imenovanje namestnika generalnega direktorja, pomočnikov
generalnega direktorja in direktorjev podružnic, razpisuje skladno z 32. in 34. členom

Št.

34-35 / 11. 5. 2001 / Stran 2097

statuta Agencije Republike Slovenije za plačilni promet delovno mesto
pomočnik generalnega direktorja za
razvoj informacijskega sistema.
Pogoja: univ. dipl. inženir računalništva
ali univ. dipl. organizator, smer informatika
in 5 let delovnih izkušenj.
Mandat za razpisno delovno mesto traja
4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj sprejema razpisna komisija za imenovanje namestnika generalnega direktorja, pomočnikov generalnega direktorja in direktorjev podružnic
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, Ljubljana, Tržaška c. 16. Rok za prijavo je 8 dni in začne teči z dnem objave
razpisa.
Kandidate, ki se bodo prijavili, bomo o
izbiri obvestili v 30 dneh po objavi razpisa.
Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet
Št. 330/2001
Ob-48209
Na podlagi določb 24. člena statuta Svet
Kliničnega centra Ljubljana razpisuje delovna mesta s posebnimi pooblastili:
1. Delovna mesta strokovnih direktorjev strokovno-poslovnih skupnosti
(SPS)
Kirurška klinika,
Nevrološka klinika,
Pediatrična klinika,
Stomatološka klinika.
Za strokovnega direktorja strokovno-poslovne skupnosti lahko kandidira oseba, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri,
– da ima naziv visokošolskega učitelja
medicinske fakultete,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
s področja strokovnega vodenja,
– da predloži program dela in razvoja
dejavnosti, ki jih opravlja strokovno-poslovna skupnost.
Svet KC bo imenoval strokovnega
direktorja strokovno-poslovne skupnosti
na predlog strokovno-poslovnega sveta
strokovno-poslovne skupnosti za dobo
4 let.
2. Delovno mesto glavne medicinske
sestre KC
Za glavno medicinsko sestro KC lahko
kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je višja medicinska sestra z dodatnimi znanji s področja managementa v
zdravstvu ali medicinska sestra z visoko strokovno izobrazbo ali univerzitetno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let dela na področju
vodenja in upravljanja v zdravstveni negi,
– da predloži program dela in razvoja
zdravstvene nege v KC.
Svet KC bo imenoval glavno medicinsko
sestro KC na predlog strokovnega direktorja KC in po predhodnem mnenju strokovnega sveta za zdravstveno nego KC.
3. Delovno mesto pomočnika generalnega direktorja za ekonomsko finančne zadeve
Za pomočnika generalnega direktorja
lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– da ima univerzitetno izobrazbo ekonomske smeri,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5
let na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja.
Generalni direktor bo imenoval pomočnika za ekonomsko finančne zadeve za dobo 4 let.
4. Delovno mesto pomočnika generalnega direktorja za pravne zadeve
Za pomočnika generalnega direktorja
lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo pravne
smeri in pravniški državni izpit,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5
let na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja.
Generalni direktor bo imenoval pomočnika za pravne zadeve za dobo 4 let.
5. Delovno mesto pomočnika generalnega direktorja za komercialne zadeve
Za pomočnika generalnega direktorja
lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo ekonomske smeri,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5
let na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja.
Generalni direktor bo imenoval pomočnika za komercialne zadeve za dobo 4 let.
6. Delovna mesta poslovnih direktorjev strokovno-poslovnih skupnosti (SPS)
Interna klinika,
Nevrološka klinika,
Ginekološka klinika,
Pediatrična klinika,
Stomatološka klinika.
Za poslovnega direktorja strokovno-poslovne skupnosti lahko kandidira oseba, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo ekonomske ali pravne smeri oziroma drugo univerzitetno izobrazbo z dodatno izobrazbo
na področju upravljanja,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na področju organizacije, vodenja in upravljanja.
Generalni direktor bo imenoval poslovnega direktorja SPS za dobo 4 let.
7. Delovna mesta vodij delovnih
enot, ki opravljajo dejavnost skupnega
pomena
a) Vodja Lekarne
Za vodjo lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo-magister farmacije in opravljeno specializacijo,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5
let na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja.
Generalni direktor bo imenoval vodjo za
dobo 4 let.
b) Vodja Službe bolniške prehrane in
dietoterapije
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Za vodjo lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo-univ. diplomirani inženir živilske tehnologije,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5
let na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja.
Generalni direktor bo imenoval vodjo za
dobo 4 let.
c) Vodja Reševalne postaje
Za vodjo lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5
let na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja.
Generalni direktor bo imenoval vodjo za
dobo 4 let.
d) Vodja Tehnično-vzdrževalne službe
Za vodjo lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo-univerziteni diplomirani inženir tehničnih strok,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5 let
na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja.
Generalni direktor bo imenoval vodjo za
dobo 4 let.
e) Vodja Centra za zastrupitve
Za vodjo lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima končano medicinsko fakulteto
in specialistični izpit iz interne medicine,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5
let na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja.
Generalni direktor bo imenoval vodjo za
dobo 4 let.
f) Vodja Internistične prve pomoči
Za vodjo lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima končano medicinsko fakulteto
in specialistični izpit iz interne medicine,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5
let na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja.
Generalni direktor bo imenoval vodjo za
dobo 4 let.
g) Vodja Centra za vojne veterane
Za vodjo lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima končano medicinsko fakulteto
in specialistični izpit iz interne medicine,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5
let na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja.
Generalni direktor bo imenoval vodjo za
dobo 4 let.
h) Vodja Operacijskega bloka
Za vodjo lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je višja medicinska sestra ali medicinska sestra z visoko strokovno izobrazbo
ali univerzitetno izobrazbo,
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– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5
let na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja.
Generalni direktor bo imenoval vodjo za
dobo 4 let.
i) Vodja radioloških inženirjev
Za vodjo lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je radiološki inženir specialist ali
radiološki inženir specialist z visoko strokovno izobrazbo ali univerzitetno izobrazbo,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5
let na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja.
Generalni direktor bo imenoval vodjo za
dobo 4 let.
j) Vodja fizioterapevtov
Za vodjo lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je višji fizioterapevt ali fizioterapevt
z visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5
let na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja.
Generalni direktor bo imenoval vodjo za
dobo 4 let.
8. Pomočnika strokovnega direktorja KC
Za pomočnika strokovnega direktorja KC
lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo naravoslovne, družboslovne ali tehnične smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja,
– da obvlada angleški ali nemški jezik.
Strokovni direktor KC bo imenoval pomočnika za dobo 4 let.
9. Delovna mesta glavnih medicinskih sester strokovno-poslovnih skupnosti (SPS)
Interna klinika,
Kirurška klinika,
Ginekološka klinika,
Pediatrična klinika.
Za glavno medicinsko sestro SPS lahko
kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je višja medicinska sestra ali medicinska sestra z visoko strokovno izobrazbo
ali univerzitetno izobrazbo,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5
let na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja.
Strokovni direktor KC bo imenoval glavno medicinsko sestro SPS po pridobitvi soglasja strokovnega direktorja SPS in mnenja strokovnega kolegija zdravstvene nege
SPS za dobo 4 let.
10. Delovna mesta glavnih medicinskih sester
Klinike za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo,
Očesne klinike,

Ortopedske klinike,
Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja,
Kliničnega oddelka za kardiologijo,
Kliničnega oddelka za žilne bolezni,
Kliničnega oddelka za endokrinologijo,
diabetes in presnovne bolezni (SPS Interna
klinika),
Kliničnega oddelka za gastroenterologijo,
Kliničnega oddelka za hematologijo,
Kliničnega oddelka za revmatologijo,
Kliničnega oddelka za hipertenzijo,
Kliničnega oddelka za intenzivno interno
medicino,
Kliničnega oddelka za kirurgijo srca in
ožilja,
Kliničnega oddelka za abdominalno kirurgijo,
Kliničnega oddelka za plastično kirurgijo
in opekline,
Kliničnega oddelka za travmatologijo,
Kliničnega oddelka za torakalno kirurgijo,
Kliničnega oddelka za urologijo,
Kliničnega oddelka za maksilofacialno in
oralno kirurgijo,
Kliničnega oddelka za anesteziologijo in
intenzivno terapijo operativnih strok,
Kliničnega oddelka za otroško kirurgijo
in intenzivno terapijo,
Kliničnega oddelka za kirurške infekcije,
Kliničnega oddelka za nevrofiziologijo,
Kliničnega oddelka za ginekologijo,
Kliničnega oddelka za perinatologijo,
Kliničnega oddelka za reprodukcijo,
Kliničnega oddelka za endokrinologijo,
diabetes in presnovne bolezni (SPS Pediatrična kl.),
Kliničnega oddelka za nefrologijo (SPS
Pediatrična klinika),
Službe za kardiologijo,
Službe za alergologijo in revmatske bolezni,
Službe za gastroenterologijo,
Službe za pljučne bolezni,
Službe za onkologijo in hematologijo,
Službe za otroško psihiatrijo,
Centra za vojne veterane,
Internistične prve pomoči.
Za glavno medicinsko sestro lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je višja medicinska sestra ali medicinska sestra z visoko strokovno izobrazbo
ali univerzitetno izobrazbo,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5
let na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja.
Strokovni direktor KC bo imenoval glavno medicinsko sestro po pridobitvi soglasja
predstojnika enote ter mnenja strokovnega
kolegija zdravstvene nege za dobo 4 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev s programom dela in razvoja
tam, kjer je to razpisni pogoj, naj kandidati
pošljejo v roku 15 dni po objavi tega razpisa
na naslov: Klinični center Ljubljana, Kadrovska služba, Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljubljana - s pripisom “za razpisno komisijo za
delovno mesto za katerega se kandidira”.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8
dneh po odločitvi pristojnega organa.
Klinični center Ljubljana
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Druge objave
Št. 14/2001
Ob-48211
Na podlagi 91. člena statuta Inženirske
zbornice Slovenije in na podlagi 15. in
40. člena sprememb in dopolnitev statuta
IZS objavlja Inženirska zbornica Slovenije
Inženirje in tehnike
vpisane v posebni imenik odgovornih
projektantov pri IZS,
ki so že prejeli sklepe:
ES

Ime in priimek

A-9088
A-9089
A-9090
A-9091
A-9092
A-9110
A-9093
A-9087
A-9094
A-9086
A-9082
A-9081
A-9109
A-9080
A-9107
A-9100
A-9078
A-9077
A-9083
A-9111
A-9076
A-9075
A-9101
A-9102
A-9106
A-9073
A-9072
A-9103
A-9070
A-9069
A-9085
A-9112
A-9084
A-9068
A-9066
A-9065
A-9071
A-9074

ŠKERLAK Mihael, grad. tehnik
REŽUN Drago, grad. tehnik
RUTAR Vera, grad. tehnik
LESKOVAR Marjan, grad. tehnik
KRIVC Jože, grad. tehnik
STRNAD Marjan, grad. tehnik
BARBARIČ Majda, grad. tehnik
KOKOL Branko, grad. tehnik
BRLIČ Pavel, grad. tehnik
PAVLEKOVIĆ Dijana, grad. tehnik
LEBAN Aldo, grad. tehnik
JERMAN Tomaž, grad. tehnik
LAŠIČ Stane, grad. tehnik
BRUNEC Matija, grad. tehnik
VOVK Irena, grad. tehnik
CUDER Marko, grad. tehnik
TOPLIČAN Drago, grad. tehnik
ŠUPEK Srečko, grad. tehnik
KUNŠIČ Janez, grad. tehnik
BARBARIČ Željko, grad. tehnik
FUČIK Majda, grad. tehnik
GRANDA Bojan, grad. tehnik
TOJNKO Rafko, grad. tehnik
TOJNKO Marjeta, grad. tehnik
VIDIC Srečko, grad. tehnik
ŠEŠEK Dušan, grad. tehnik
VOLK Dušan, grad. tehnik
KRAJNC Marija, grad. tehnik
JURIČAN Branko, grad. tehnik
CEHNER Milan, grad. tehnik
FERIZOVIĆ Katarina, grad. tehnik
TOMINC Miran, grad. tehnik
MESAREC Stanislav, grad. tehnik
FIJAVŽ Vladimir, grad. tehnik
ŠRAMEL Jožef, grad. tehnik
FAK Ivan, grad. tehnik
ELIKAN Drago, grad. tehnik
ROVAN-GRAČNER Nataša, grad.
inž.
STRNIŠA Jože, grad. tehnik
CVAHTE Marko, grad. inž.
NOVAK Marjan, grad. tehnik
ZAJC Marjan, grad. tehnik
KREPFEL Marjan, grad. tehnik
ŽAGAR Mitja, grad. tehnik
NARDIN Marija, grad. tehnik
ČREŠNIK Marko, grad. tehnik
TRATAR Branko, grad. tehnik
MLINARIČ Milan, grad. tehnik
KRAMBERGER Ivan, grad. tehnik
KOLŠEK Alojzija, grad. tehnik
MUREN Branko, grad. tehnik
MANFREDA Branka, grad. inž.
CAJZEK Ivan, grad. tehnik
ZEMLJAK Viljem, grad. inž.
VEDLIN Alojz, grad. inž.
NARDIN Marija, grad. inž.
ŽAGAR Mitja, grad. inž.

A-9067
A-9095
A-9096
A-9097
A-9098
A-9099
A-9105
A-9108
A-9113
A-9114
A-9115
A-9116
A-9117
G-9252
G-9471
G-9472
G-9473
G-9474
G-9475
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Ime in priimek

G-9476 GRGIČ Benko, grad. inž.
G-9477 HAUPTMAN Friderik – Miroslav,
grad. inž.
G-9478 MARKO Marjan, grad. inž.
G-9479 NOVAK Marjan, grad. inž.
G-9480 KREPFL Marjan, grad. inž.
G-9481 MUREN Branko, grad. inž.
G-9482 PINEZIĆ Milan, grad. inž.
G-9483 ŠAVLI Aleksander, grad. tehnik
G-9484 STEBLOVNIK Aleksander, grad.
inž.
G-9485 FINCINGER Karin, grad. tehnik
G-9486 BRUNČIČ Edvard, grad. inž.
S-9179 BIRSA Oskar, str. inž.
S-9180 FAGANEL Egon, str. inž.
S-9181 PILPAH Gregor, tehnik str.
S-9182 ROŽMAN Bojan, str. inž.
E-9416 SLABE Darko, tehnik el.
E-9417 STRAŽAR Viljem, el. inž.
E-9418 LAJH Viljem, tehnik el.
Obrazložitev okrajšav:
EŠ-evidenčna številka inženirjev oziroma
tehnika vpisanega v posebni imenik odgovornih projektantov,
A – številka v matični sekciji arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih inženirjev,
E – številka v matični sekciji elektro inženirjev,
T – številka v matični sekciji inženirjev
tehnologov in drugih inženirjev,
Inženirska zbornica Slovenije
Št. 14/2001
Ob-48212
Na podlagi 105. člena statuta IZS objavlja Inženirska zbornica Slovenije
inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih
inženirjev pri IZS,
ki so že prejeli sklepe:
ES

Ime in priimek

A-0454 REBOLJ Ivan, univ. dipl. inž. arh.
A-0953 VEDERNJAK Edica, univ. dipl. inž.
arh.
A-0954 MALGAJ Blanka, univ. dipl. inž.
arh.
A-0955 GORENČIČ Valentin, univ. dipl.
inž. arh.
A-0956 CIRAR IRENA, univ. dipl. inž. arh.
A-0957 KMET Tomaž, univ. dipl. inž. arh.
A-0958 DOLENC Matjaž, univ. dipl. inž.
arh.
A-0959 FRANKOVIĆ Lidija, univ. dipl. inž.
arh.
A-0960 DOVŽAN Nastja, univ. dipl. inž.
arh.
A-0961 GRADIŠAR Boštjan, univ. dipl. inž.
arh.
A-0962 DOJER Gregor, univ. dipl. inž.
arh.
A-0963 VRANEŠIĆ Nebojša, univ. dipl.
inž. arh.
AK-0769 VIZOVIŠEK-MOTALN Mira, univ.
dipl. inž. kraj. arh.
G-1392 BERTONCELJ Dimitrij, dipl. inž.
grad.
G-1393 KALANJ Joco, inž. grad.

ES

Ime in priimek

G-1964 CONRADI Katarina, univ. dipl. inž.
grad.
G-1965 KRAMBERGER Andrej, univ. dipl.
inž. grad.
G-1966 GRIČAR Andrej, inž. grad.
G-1967 KALAMUTOV Zvonko, univ. dipl.
inž. grad.
G-1968 FRLETA Radovan, inž. grad.
G-1969 ŽIBERNA Maja, univ. dipl. inž.
grad.
G-1970 DODLEK Štefan, inž. grad.
G-1971 MARKELJ Marko, univ. dipl. inž.
grad.
G-1972 BEŠTER Tanja, inž. grad.
G-1973 TONI Milica, inž. grad.
G-1974 BORKO Vesna, inž. grad.
G-1975 PETRE Nataša, univ. dipl. inž.
grad.
G-1976 NOVAK-KASTELIC Mojca, univ.
dipl. inž. grad.
G-1977 VRBINC Tomaž, inž. grad.
G-1978 POGAČNIK Tomaž, univ. dipl. inž.
grad.
G-1979 BELEJ Jožef, univ. dipl. inž. grad.
G-1980 JEZNIK Bojan, inž. grad.
G-1981 GABERC Anton, inž. grad.
G-1982 HERCOG Helena, univ. dipl. inž.
grad.
S-0235 NOVAK Simon, univ. dipl. inž. str.
S-1059 KLEMENT Jakob, univ. dipl. inž.
str.
S-1060 REPAR Stanko, univ. dipl. inž. str.
S-1061 VELKAVRH Jože, univ. dipl. inž.
str.
S-1062 MARKOVIĆ Čedomir, univ. dipl.
inž. str.
S-1063 ŠORN Franci, inž. str.
S-1064 DVORŠAK Samo, univ. dipl. inž.
str.
S-1065 FURLAN Simon, univ. dipl. inž. str.
S-1066 VALCL FIFER Tanja, univ. dipl. inž.
str.
S-1067 BANJANIN Uroš, univ. dipl. inž.
str.
S-1068 LOVRENČIČ Peter, univ. dipl. inž.
str.
S-1069 RADJENOVIĆ Stevo, inž. str.
S-1070 NIKITENKO Andrej, univ. dipl. inž.
str.
S-1071 JERENEC Vili, univ. dipl. inž. str.
S-1072 MOČNIK Branko, univ. dipl. inž.
str.
S-1073 SUBOŠIČ Stanko, univ. dipl. inž.
str.
S-1074 ŠUSTER Ivan, univ. dipl. inž. str.
E-0787 PAVŠIČ Marjan, inž. el.
E-0797 mag. TURK Ivan, univ. dipl. inž.
el.
E-0799 MIKOLIČ Alojz, inž. el.
E-0831 KRIVEC Igor, univ. dipl. inž. el.
E-0939 LESKOVAR Andrej, dipl. inž. el.
E-1222 mag. JAZBEC Herman, univ. dipl.
inž. el.
E-1223 ZUPANČIČ Matjaž, univ. dipl. inž.
el.
E-1224 VIDOVIČ Danijel, univ. dipl. inž.
rač.
E-1225 ZAJC Rok, univ. dipl. inž. el.
E-1226 BRKIĆ Stojan, univ. dipl. inž. el.
E-1227 PELAN Mirjan, univ. dipl. inž. el.
E-1228 ŽEROVNIK Boštjan, univ. dipl. inž.
el.
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E-1229 VUKOVIĆ Bojan, inž. el.
E-1230 ROZMAN Peter, univ. dipl. inž. el.
E-1231 mag. ZADRAVEC Goran, univ.
dipl. inž. el.
E-1232 ZAGORC Jože, univ. dipl. inž. el.
E-1233 JEZERŠEK Božidar, inž. el.
E-1234 mag. KROPEC ANTON, univ. dipl.
inž. el.
E-1235 SENICA Slavko, univ. dipl. inž. el.
E-1236 KORENT Jožef, univ. dipl. inž. el.
E-1237 BENČIĆ Milan, inž. el.
E-1238 KOVAČ Bogomir, inž. el.
E-1239 mag. IKANOVIĆ Juso, univ. dipl.
inž. el.
E-1240 TOMAŽIČ Marko, univ. dipl. inž.
el.
E-1241 NAVODNIK Danijel, inž. el.
E-1242 ALT Aljoša, univ. dipl. inž. el.
E-1243 URBANIJA Marko, inž. el.
T-0581 MANOJLOVIĆ Gojko, univ. dipl.
inž. metal.
TD0580 STUBELJ Viktor, var. inž.
TD0583 VAJDIČ Tatjana, var. inž.
TK0582 KEJŽAR Ivo, univ. dipl. inž. kem.
TK0584 MIKŠIČ Damjan, univ. dipl. inž.
kem. inž.
TK0587 BEZLAJ Dragica, univ. dipl. inž.
kem.
TP0585 LOZEJ Marijan, var. inž.
TP0586 JAKOB Anton, var. inž.
R-0003 BENEČEK Ratimir, univ. dipl. inž.
naft. rud.
R-0004 ŠAFAR Albert, univ. dipl. inž. rud.
R-0005 OSREČKI Ivan, univ. dipl. inž. rud.
R-0006 SLADIČ Roman, univ. dipl. inž.
rud.
R-0007 BERIĆ Ljubomir, univ. dipl. inž.
rud.
R-0008 MOHOROVIĆ Julije, univ. dipl.
inž. rud.
R-0010 mag. HUDEJ Marjan, univ. dipl.
inž. rud.
R-0012 ŠPORIN Jurij, univ. dipl. inž. rud.
R-0013 FRANC Drago, univ. dipl. inž. rud.
R-0028 JERŠE Zmagoslav, univ. dipl. inž.
geol.
R-0029 STERNAD Željko, univ. dipl. inž.
rud.
R-0030 doc. dr. LIKAR Jakob, univ. dipl.
inž. rud.
R-0031 RESANOVIĆ Igor, univ. dipl. inž.
rud.
R-0032 VLAJ Branimir, univ. dipl. inž. geol.
R-0033 ŽIGMAN Franc, univ. dipl. inž. fiz.
R-0034 ZUPANC Uroš, univ. dipl. inž. rud.
R-0035 HUDOURNIK Miran, univ. dipl.
inž. rud.
R-0036 DREMEL Aleš, univ. dipl. inž. rud.
R-0037 KOŽELJ Matjaž, univ. dipl. inž.
rud.
R-0038 MAYER Janez, univ. dipl. inž. rud.
R-0039 BAJŽELJ Uroš, univ. dipl. inž. rud.
Obrazložitev okrajšav:
EŠ - evidenčna številka inženirjev s statusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih inženirjev,
E – številka v matični sekciji elektro inženirjev,
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T – številka v matični sekciji inženirjev
tehnologov in drugih inženirjev,
R- številka v matični sekciji rudarske in
geotehnološke stroke,
PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime
in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije
Št. 14/2001
Ob-48213
Na podlagi 99 in 103. člena Statuta IZS
(Ur. l. RS, št. 7/97) objavlja Inženirska zbornica Slovenije
seznam inženirjev,
ki so podali lastno zahtevo za izbris iz
članstva zbornice in imenika
pooblaščenih inženirjev
Njihove zahteve je obravnaval upravni odbor na seji z dne 22. 3. 2001 in 12. 4.
2001 in sprejel sklep, da se iz članstva
zbornice in imenika pooblaščenih inženirjev
izbriše naslednje inženirje:
ES

Obrazložitev okrajšav:
EŠ-evidenčna številka inženirjev geodeta,
Geo – številka v matični sekciji geodetov.
Inženirska zbornica Slovenije

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 020-48-002/2001-004
Ob-48235
1. Statut Sindikata filmskih snemalcev
Slovenije, s sedežem v Ljubljani, Študentovska 2, se hrani pri Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve.
2. Statut je vpisan v evidenco statutov
sindikatov pod št. 151, dne 23. 4. 2001.

PI

A-0124 DOLANC Rudolf, univ. dipl. inž.
arh.
A-0858 PAVŠIČ Elza, univ. dipl. inž. arh.
E-0130 RUPAR Florijan, inž. el.
G-0712 ZGONIK Dušan, univ. dipl. inž.
grad.
G-0725 BARTOL Milan, univ. dipl. inž. grad.
T-0016 VIĆENTIĆ Dušan, univ. dipl. inž.
geod. komun.
Obrazložitev okrajšav:
EŠ-evidenčna številka inženirjev s statusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih inženirjev,
E – številka v matični sekciji elektro inženirjev,
T – številka v matični sekciji inženirjev
tehnologov in drugih inženirjev,
PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime
in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije
Št. 14/2001
Ob-48214
Na podlagi 7. člena zakona o geodetski
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/00), 91. člena
statuta Inženirske zbornice Slovenije (Ur. l.
RS, št. 7/97), 15. in 40. člena (106b) sprememb in dopolnitev statuta Inženirske zbornice Slovenije (Ur. l. RS, št. 57/00) objavlja
Inženirska zbornica Slovenije
geodete
vpisane v imenik geodetov pri IZS,
ki so že prejeli sklepe:
ES

Geo0163
Geo0164
Geo0165
Geo0166
Geo0167
Geo0168

Geodeti

Mateja REMEC, inž. geod.
Zoran STOJKOVIČ, inž. geod.
Jeremija LUTOVAC, inž. geod.
Matej KORDIŠ, inž. geod.
Lučka HOSTNIK, inž. geod.
Jernej FRANGEŽ, univ. dipl. inž.
geod.
Geo0169 Dušan DREVENŠEK, univ. dipl.
inž. geod.
Geo0170 Ciril ŠTUKELJ, inž. geod.

Sklepi o privatizaciji
Št. 6-1-4
Ob-48407
Na podlagi 16. in 17. člena Zakona o
zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur.
l. RS, št. 30/98; v nadaljevanju: zakon) ter
210. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99 in 70/00; v
nadaljevanju: ZUP) ter točke 15.2. Statuta
Slovenske razvojne družbe, izdaja Slovenska razvojna družba – v nadaljevanju: SRD,
naslednji
sklep o privatizaciji
družbe Iskra stikalni elementi, d.d.,
Predstruge 29, Videm – Dobrepolje
1. V družbi Iskra stikalni elementi, d.d.,
Videm – Dobrepolje, matična številka:
5185661, dejavnost: proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike. SRD izvede privatizacijo 123.967 navadnih imenskih delnic v nominalni višini 123,967.000
SIT, kar predstavlja 30,32% v osnovnem
kapitalu družbe. Nominalna vrednost delnice znaša 1.000 SIT.
2. Privatizacija se izvede na naslednje
načine:
– 12.397 navadnih imenskih delnic iz
1. točke izreka tega sklepa, SRD, d.d.
prenese na Slovensko odškodninsko
družbo, d.d.;
– 12.397 navadnih imenskih delnic iz
1. točke izreka tega sklepa, SRD, d.d., prenese na Kapitalsko družbo pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.;
– 24.793 navadnih imenskih delnic iz
1. točke izreka tega sklepa, SRD, d.d. ponudi upravičencem iz interne razdelitve na
podlagi potrdil o premalo izplačanih plačah;
– 74.380 navadnih imenskih delnic iz
1. točke izreka tega sklepa, SRD, d.d., proda pooblaščenim investicijskim družbam za
lastniške certifikate.
3. Prodajna cena za navadne imenske
delnice iz 2. točke izreka tega sklepa znaša
1.014 SIT.
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4. Podlaga za določitev prodajne cene
navadnih imenskih delnic iz 2. točke je vrednost celotnega kapitala, ki je bila ugotovljena na podlagi ocenjene vrednosti družbe
na dan 1. 1. 1993, in sicer v višini
226,250.000 SIT.
5. Navadne imenske delnice, ki so predmet prodaje, dajejo imetniku naslednja upravičenja:
– pravico do udeležbe pri upravljanju;
– pravico do udeležbe na dobičku, ki je
namenjen za izplačilo delničarjem;
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja v primeru likvidacije ali stečaja družbe.
Pravni pouk
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na
Ministrstvo za gospodarstvo v roku 15 dni
od vročitve oziroma zadnje objave. Pritožba
se izroči ali pošlje Slovenski razvojni družbi,
d.d., Dunajska 160, Ljubljana.
Slovenska razvojna družba, d.d.
predsednik nadzornega sveta
Izidor Rejc
Št. 6/01-5
Ob-48408
Na podlagi 16. in 17. člena Zakona o
zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur.
l. RS, št. 30/98; v nadaljevanju: zakon) ter
210. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99 in 70/00; v
nadaljevanju: ZUP) ter točke 15.2. Statuta
Slovenske razvojne družbe izdaja Slovenska razvojna družba – v nadaljevanju: SRD,
naslednji
sklep o privatizaciji
delnic družbe Talum, tovarna aluminija,
d.d., Kidričevo
1. V družbi Talum, tovarna aluminija d.d.,
Kidričevo, Tovarniška ulica 10, proizvodnja
aluminija, matična številka: 5040868; SRD
izvede privatizacijo 287.829 navadnih imenskih delnic razreda A, kar predstavlja 7,58%
v osnovnem kapitalu družbe. Nominalna vrednost za delnico znaša 1.000 SIT.
2. SRD izvede privatizacijo delnic iz predhodne točke z javno prodajo delnic – z javnim zbiranjem ponudb.
3. Izhodiščna prodajna cena za navadno
imensko delnico razreda A znaša 3.850 SIT.
4. Kupnino za delnice plača kupec v
denarju.
5. Navadna delnica na ime razreda A
daje imetniku pravico do:
– enega glasu na skupščini družbe;
– sorazmerne dividende iz dobička, namenjenega za izplačilo dividende;
– v primeru stečaja oziroma likvidacije
do sorazmernega dela iz ostanka stečajne
oziroma likvidacijske mase.
Pravni pouk:
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na
Ministrstvo za gospodarstvo v roku 15 dni
od vročitve oziroma zadnje objave. Pritožba
se izroči ali pošlje Slovenski razvojni družbi,
d.d., Dunajska 160, Ljubljana.
Slovenska razvojna družba, d.d.
predsednik nadzornega sveta
Izidor Rejc
Št. 6/01-6
Ob-48409
Na podlagi 16. in 17. člena Zakona o
zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
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oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur.
l. RS, št. 30/98; v nadaljevanju: zakon) ter
210. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99 in 70/00; v
nadaljevanju: ZUP) ter točke 15.2. Statuta
Slovenske razvojne družbe (v nadaljevanju:
SRD), izdaja SRD naslednji
sklep o privatizaciji
delnic družbe Goričane, tovarna
papirja, d.d., Medvode
1. V družbi Goričane, d.d., Ladja 10,
1215 Medvode, proizvodnja papirja, matična številka: 5042291; SRD izvede privatizacijo 364.258 navadnih imenskih delnic,
katerih nominalna vrednost za eno delnico
znaša 1.000 SIT, kar predstavlja 81,06% v
osnovnem kapitalu in prodajo terjatve do
družbe Goričane, d.d., iz naslova dolgoročnega posojila po pogodbi št. 061/95-70A.
2. SRD izvede privatizacijo delnic in prodajo terjatve iz predhodne točke z javno
prodajo delnic – z javnim zbiranjem ponudb.
3. Izhodiščna prodajna cena za eno navadno imensko delnico iz točke 1 izreka
sklepa je 15.792 SIT, za terjatev pa nominalna vrednost glavnice posojila na dan prodaje z vsemi pripadki.
4. Kupnino za delnice plača kupec v
denarju.
5. Navadna imenska delnica, daje imetniku naslednje pravice:
– pravico do udeležbe pri upravljanju,
– pravico do dela dobička,
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaja
družbe.
Pravni pouk:
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na
Ministrstvo za gospodarstvo v roku 15 dni
od vročitve oziroma zadnje objave. Pritožba
se izroči ali pošlje Slovenski razvojni družbi,
d.d., Dunajska 160, Ljubljana.
Slovenska razvojna družba, d.d.
predsednik nadzornega sveta
Izidor Rejc

Objave delniških
družb
Javne prodaje delnic
Ob-48368
Po pooblastilu prodajalca objavlja družba
Gemis, d.o.o.
javno prodajo
poslovnih deležev družbe Gemis,
d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250
Brežice
Na prodaj so naslednji deleži družbe v
skupni višini 58,185%:
– 11 deležev po 5%,
– 1 delež po 3,185%.
Najmanjša ponudbena cena, ki jih bo
prodajalec obravnaval so: 7,5 mio SIT
za delež 5% in 4,8 mio SIT za delež
3,185%.

Ponudbe naj vsebujejo ponudbeno ceno in način plačila. Oddane morajo biti v
roku 14 dni od te objave na naslov: Gemis,
d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice, s pripisom: Ne odpiraj – ponudba za
nakup poslovnih deležev.
Prodajalec ni obvezen sprejeti nobene
ponudbe. Ostale informacije se dobijo na
tel. 07/49-66-551 (Danijela Kolan).
Gemis, d.o.o.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-48245
V skladu z določili 454. člena zakona o
gospodarskih družbah, objavlja direktor
družbe s firmo DIFA – TRADING, proizvodnja in trženje, d.o.o., Jesenice, ki je vpisana
v sodnem registru Okrožnega sodišča v Kranju pri vl. št. 10555900
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša
32,440.920 SIT, se zmanjša za znesek
17,494.860,45 SIT, tako da po opravljenem zmanjšanju osnovni kapital družbe znaša 13,946.059,55 SIT.
Direktor poziva upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
DIFA – TRADING, d.o.o., Jesenice
direktor

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi
Ob-48203
Na podlagi 39. člena statuta družbe Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, Tolstojeva 63, uprava sklicuje
5. redno sejo skupščine
Ljubljanske mlekarne, d.d.,
ki bo dne 12. 6. 2001 ob 10. uri, v
prostorih poslovne stavbe TR/3, Trg Republike 3, v Ljubljani, v Konferenčni dvorani, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
– za predsedujočo skupščini se izvoli
Branko Neffat, univ. dipl. prav.,
– izvoli se verifikacijsko komisijo v sestavi:
– predsednik: Jure Miser,
– preštevalki glasov: Barbara Dornik in
Renata Miklavčič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Sprejem letnih poročil družbe Ljubljanske mlekarne, d.d. in družbe Mariborska mlekarna, d.d., za leto 2000 z mnenjem revizorja.
Uprava ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:
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a) skupščina sprejme letno poročilo
družbe Ljubljanske mlekarne, d.d., za leto
2000 v predloženem besedilu z mnenjem
revizorja,
b) skupščina sprejme letno poročilo
družbe Mariborska mlekarna, d.d., za leto
2000 v predloženem besedilu z mnenjem
revizorja.
3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
čistega dobička za leto 2000 za družbo
Ljubljanske mlekarne, d.d.
Uprava ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:
a) čisti dobiček poslovnega leta 2000 v
višini 441,535.489 SIT ostane v celoti nerazporejen,
b) del nerazporejenega revaloriziranega
dobička iz leta 1995 in leta 1996 v višini
192,041.186 SIT se razporedi:
– 184,041.186 SIT bruto za dividende
(bruto dividenda 42 SIT),
– 4,400.000 SIT bruto upravi v gotovini,
– 3,600.000 SIT bruto članom nadzornega sveta.
Upravičenci do dividende so vsi lastniki
delnic, ki so vpisani pri Klirinško depotni
družbi, d.d., kot imetniki delnic na dan zasedanja skupščne.
Dividende se bodo začele izplačevati
najkasneje v 30 dneh po zasedanju skupščine.
4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in pokritju izgube iz leta 2000 ter pokritju izgube iz
preteklih let za družbo Mariborska mlekarna, d.d.
Uprava ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: ugotovljena izguba v poslovnem letu 2000, ki znaša 42,904.856
SIT in nekrita izguba iz preteklih let v višini
105,533.446 SIT ter revalorizacijski popravek nekrite izgube iz preteklih let v višini
18,126.847 SIT, skupaj 166,565.149 SIT,
se v celoti pokrije po stanju na dan 31. 12.
2000 v višini:
– 134,560.956 SIT iz nerazporejenega
čistega dobička iz preteklih let,
– 31,732.347 SIT iz revalorizacijskega
popravka nerazporejenega čistega dobička
iz preteklih let,
– 271.844 SIT iz revalorizacijskega popravka rezerv.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2001.
Predlog sklepa nadzornega sveta je: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2001
skupščina imenuje družbo RFR –
Ernst&Young, d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev bo na voljo na sedežu družbe,
Tolstojeva 63, v pritličju poslovnega centra,
govorilnica št. 5, 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 vsi 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, nji-
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hovi pooblaščenci ali zastopniki, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu splošno kadrovskega sektorja na sedežu družbe
pisno prijavijo 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.
Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana
uprava
Ob-48204
Na podlagi 40. člena statuta družbe Menina, proizvodnja pogrebne opreme, d.d.,
Kamnik, uprava družbe sklicuje
7. skupščino delničarjev
družbe Menina, d.d., Kamnik,
ki bo v torek, 12. 6. 2001 ob 13. uri, na
sedežu družbe, Šmarca, Trg padlih borcev 3.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za predsednika skupščine
se izvoli Simona Jegliča, za preštevalko glasov Majdo Kladnik, za sestavo notarskega
zapisnika skupščine pa notarja Jožeta Rožmana.
2. Potrditev letnega poročila za leto
2000 z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revizorja.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo za leto 2000 v predloženem besedilu z mnenjem nadzornega
sveta in mnenjem revizorja.
3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razporeditvi čistega dobička.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme sklep o ugotovitvi in razdelitvi čistega dobička:
a) Ugotovitev dobička:
Na dan 31. 12. 2000 znaša revalorizirani nerazporejeni čisti dobiček družbe Menina, d.d., Kamnik, 223,745.408,16 SIT, in
sicer:
– nerazporejeni revalorizirani čisti dobiček iz leta 1997: 42,654.489,92 SIT,
– nerazporejeni revalorizirani čisti dobiček iz leta 1998: 61,579.672,57 SIT,
– nerazporejeni revalorizirani čisti dobiček iz leta 1999: 65,455.874,92 SIT,
– čisti dobiček za poslovno leto 2000:
54,055.370,75 SIT.
b) Razporeditev čistega dobička:
Revalorizirani nerazporejeni čisti dobiček
se na dan 1. 1. 2001 razporedi tako, da se:
– delničarjem izplačajo dividende v višini
1.400 SIT bruto na delnico. Za izplačilo
dividend se uporabi nerazporejeni revalorizirani čisti dobiček iz leta 1997 in ustrezen
del nerazporejenega revaloriziranega čistega dobička iz leta 1999;

– nerazporejeni revalorizirani čisti dobiček iz leta 1998, preostali del nerazporejenega čistega dobička leta 1999 in čisti dobiček za poslovno leta 2000 ostane nerazporejen.
Družba bo izplačala dividende najkasneje v roku 30 dni po sprejemu sklepa vsem
delničarjem, ki bodo na dan sprejetja tega
sklepa vpisani v delniško knjigo družbe, ki
se vodi v centralnem registru pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da z dnem
24. 6. 2001 poteče mandat dosedanjim
članom nadzornega sveta – predstavnikom
delničarjev. Za člane nadzornega sveta se
kot predstavniki delničarjev za naslednje
mandatno obdobje od 24. 6. 2001 dalje
izvolijo: Andrej Laznik, Franc Klemen in Simon Jeglič.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto
2001 skupščina imenuje revizijsko družbo
Ernst&Young, d.o.o., Ljubljana.
6. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Skupščina družbe pooblašča nadzorni
svet družbe, da besedilo statuta uskladi s
sprejetimi spremembami in dopolnitvami
statuta in izdela njegovo prečiščeno besedilo.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
ter predlaganimi spremembami in dopolnitvami statuta je delničarjem na vpogled v
tajništvu Menine, d.d., Kamnik, to je v Šmarci, Trg padlih borcev 3, vsak delavnik od 9.
in 12. ure, v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v roku 7 dni po objavi tega sklica v tajništvu
delniške družbe.
Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka
delnica daje delničarjem en glas. Zasedanja skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali po svojem pooblaščencu oziroma
zakonitem zastopniku, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 12. 6.
2001. Zaradi lažje tehnične izvedbe skupščine želimo, da delničarji udeležbo na
skupščini prijavijo družbi vsaj 3 dni pred
zasedanjem skupščine.
Če skupščina ob uri sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, to je 12. 6. 2001 ob 14. uri, na istem
mestu. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno odločala, ne glede na večino zastopanega osnovnega kapitala.
Menina, d.d., Kamnik
uprava
Ob-48205
Na podlagi določila 36. in 37. člena Statuta Alchrom, d.d., Ruše, sklicuje nadzorni
svet družbe

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
8. skupščino
družbe Alchrom, d.d.,
ki bo dne 15. 6. 2001 v jedilnici, Jugova
17, Ruše, ob 13. uri.
Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: potrdi se
a) predlagani predsednik skupščine:
Zvonimir Martin Šeško,
b) predlagana verifikacijska komisija:
Magda Colnar in Irena Bombek,
c) predlagani notar: Stanislav Bohinc.
3. Poročilo o poslovanju družbe za poslovno leto 2000 in obravnava revizijskega
poročila.
Družba je v letu 2000 zaradi konjunkture
pri prodaji tekstilne opreme poslovala zelo
dobro. Obseg naročil se je povečal v 2.
polletju 1999 in je bil v celotnem letu 2000
zelo velik.
Preselitev proizvodnje na novo lokacijo
je uspela in s tem nismo imeli težav.
Ustvarjeni dobiček je za našo panogo
zelo lep in je v celoti rezultat rednega poslovanja družbe. Ta denar je družbi
nujno potreben za pokrivanje obveznosti
po investiciji in za povečan obseg
obratnih sredstev pri rastočem obsegu
proizvodnje.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa.
Predlog sklepa: sprejme se podano poročilo poslovanja družbe Alchrom, d.d., za
leto 2000 po predlogu z dodatnim poročilom revizijske družbe.
4. Delitev dobička.
Neto dobiček za poslovno leto 2000
znaša 32,192.605,42 SIT.
Zakonsko določilo nam je iz naslova investirajanja omogočilo neplačilo davka na
dobiček v znesku 3,152.406 SIT.
Glede na navedeno uprava in nadzorni
svet predlagata sprejem naslednjega
sklepa:
Predlog sklepa: dobiček za poslovno leto 2000 v višini 32,192.605,42 SIT se s
1. 1. 2001 razporedi:
– del dobička v višini 4,500.000 SIT se
razporedi v sklad za odkup lastnih delnic,
– del dobička v višini 27,692.605,42
SIT ostane nerazporejen dobiček.
5. Imenovanje revizijske družbe za revizijo računovodskih izkazov družbe Alchrom
za poslovno leto 2001.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se za revizorja imenuje družba IN Revizija,
Linhartova 1, iz Ljubljane.
Predlog sklepa: potrdi se predlagana revizijska družba IN Revizija iz Ljubljane.
6. Imenovanje novega člana nadzornega sveta družbe.
S strani največjega delničarja, firme Thies iz Coesfelda ZRN, je bil v nadzorni svet
imenovan Bernhard Vosskuhler, ki se je v
začetku leta 2001 upokojil. Firma Thies predlaga kot nadomestnega člana za nadzorni
svet Stefana Deitinghoffa, rojenega 28. 4.
1966 v Coesfeldu v ZRN.
Predlog sklepa: potrdi se imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta družbe
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Alchrom, d.d., Ruše, Stefana Deitinghoffa
iz firme Thies Coesfeld.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo družbe, ki jo vodi
KDD, na dan 13. 6. 2001.
Pooblaščenci pravnih oseb se izkažejo s
pisnim pooblastilom. Pooblastilo mora biti
oddano ob prijavi udeležbe na skupščini.
Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Celotno gradivo za skupščino je na vpogled na sedežu družbe v Rušah, Jugova
ulica 17, vsako sredo od 9. do 11. ure.
Alchrom, d.d.
predsednica nadzornega sveta
Vlasta Zagorac ek.
Št. 25/4-2001
Ob-48206
Na podlagi 7. člena statuta družbe Izletnik Celje, d.d., Aškerčeva 20, Celje, sklicuje uprava družbe
5. redno sejo skupščine
delniške družbe Izletnik Celje, d.d.,
Celje,
ki bo v Celju, dne 18. 6. 2001 ob 12.
uri v sejni sobi 112/I Avtobusne postaje
“Izletnik” Celje, d.d., Aškerčeva 20, Celje.
Predlog dnevnega reda.
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine, Boštjana Čokla in dva
preštevalca glasov: Anico Vojkovič in Brigito Rančigaj ter ugotovi, da seji prisostvuje
povabljeni notar Marko Fink iz Celja.
2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: vodstvo seje prevzame
izvoljeni predsednik skupščine, ki ugotovi
sklepčnost.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila uprave o poslovanju “Izletnika” Celje, d.d.,
za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo uprave o poslovanju “Izletnika”
Celje, d.d., za leto 2000.
4. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep, da se nerazporejeni dobiček iz poslovnega rezultata za leto 2000 v višini
578.119 SIT razporedi v sredstva rezerv.
5. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
leto 2001 za revizorja RS Biro Žalec.
6. Razrešitev treh voljenih članov nadzornega sveta zaradi poteka mandata
24. 11. 2001 in izvolitev treh novih članov
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Skupščina ugotovi, da s 24. 11. 2001
poteče mandat članom nadzornega sveta:
Boštjanu Čoklu, predstavniku notranjih
delničarjev Izletnika,
Barbari Jelen, predstavnici notranjih delničarjev Izletnika,
Erni Vrabič, predstavnici NFD;
b) Skupščina izvoli nove člane nadzornega sveta z začetkom mandata, 24. 11.
2001:
Borisa Kočevarja, predstavnika notranjih
delničarjev Izletnika,
Anico Vojkovič, predstavnico notranjih
delničarjev Izletnika,

Zdenka Pavčka, predstavnika NFD.
7. Obravnava in sprejem poročila uprave o dosedanjem delovanju sklada lastnih
delnic.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo uprave o delovanju sklada lastnih delnic.
8. Izenačenje sejnin zunanjim in notranjim članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina določi nagrade zunanjim in notranjim članom nadzornega sveta v znesku 200 DEM, za predsednika pa v znesku 300 DEM, vse v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.
Opomba
Uprava je predlagatelj sklepa 1. in 8. točke, nadzorni svet pa je predlagatelj sklepov
3., 4., 5., 6. in 7. točke dnevnega reda
skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno Barbari
Jelen, vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine in ves čas trajanja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini lahko
uresničijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci, ki so vpisni v delniško knjigo v
Klirinško-depotni družbi na podlagi zadnjega obvestila te družbe pred sklicem skupščine.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora najaviti svojo udeležbo na skupščini v
pisni obliki najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine (do vključno 13. 6. 2001).
Delničarje, ki so podpisali pooblastilo, bodo na skupščini zastopali njihovi pooblaščenci.
Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine pol ure pred
začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni najavljeni udeleženci podpišejo seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev
ter prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe vsak delovni dan od 11. do
13. ure.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine družbi pisno podajo razumno utemeljen nasprotni predlog. Uprava
in začasni nadzorni svet bosta o predlogih
sprejela svoja stališča najkasneje 12 dni po
sklicu skupščine in obvestila delničarje z
objavo v časopisu Delo.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z istim dnevnim redom ob 13. uri. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Izletnik Celje, d.d., Celje
uprava
direktorica podjetja
Ana Jovanovič, univ. dipl. ek.
Ob-48218
Na podlagi točke 7. 6. statuta delniške
družbe Savinja Mozirje, d.d., uprava družbe
sklicuje
5. skupščino delničarjev
delniške družbe Savinja Mozirje, d.d.,
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ki bo dne 13. 6. 2001 ob 12. uri, v sejni
sobi družbe v Mozirju, Na trgu 14.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev
dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli svoje
organe.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila uprave za poslovno leto 2000 z mnenjem
nadzornega sveta družbe in revizorja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta družbe in
revizorja, se sprejme letno poročilo za poslovno leto 2000.
4. Razporeditev čistega dobička iz leta
2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta, ostane
čisti dobiček v višini 1,408.321,60 SIT nerazporejen.
5. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2001 skupščina imenuje
družbo Abeceda, d.o.o., Celje.
6. Razrešitev in izvolitev novih članov
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Na podlagi odstopne izjave se razreši dosedanji član Gabrovec Rudolf. Za
dobo do konca mandata sedanjega nadzornega sveta se izvoli za članico Majda
Dušak.
2. Ugotavlja se, da dosedanjim članom nadzornega sveta poteče mandat
21. 11. 2001. Za člana nadzornega sveta
se izvolita Gvido Omladič in Majda Dušak za
dobo štirih let in s pričetkom mandata od
22. 11. 2001 dalje.
3. Član – predstavnik zaposlenih se v
nadzorni svet izvoli po sklepu sveta delavcev družbe.
7. Pobude in vprašanja delničarjev.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so deset dni pred zasedanjem skupščine vpisani v sistem centralnega registra vrednostnih papirjev.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe ali
pisno napovedali udeležbo najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine družbe. Pooblastilo
mora biti pisno in mora vsebovati splošne
podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO, oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri
vpisu v seznam prisotnosti. Vsaka delnica
daje en glas.
Delovno gradivo bo na voljo na sedežu
družbe po objavi sklica skupščine vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
Dvorana bo odprta trideset minut pred
začetkom skupščine. Delničarje prosimo,
da zaradi ugotavljanja prisotnosti, pri vstopu
v dvorano pravočasno zasedejo mesta.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala istega dne v istih
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prostorih ob 12.30. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.
Savinja Mozirje, d.d.
direktor družbe
Št. 44/2001
Ob-48220
Na podlagi 49. člena statuta delniške
družbe Liko d.d. Liboje uprava sklicuje
7. skupščino
delniške družbe Liko d.d. Liboje
v torek , dne 19. junija 2001 ob 17. uri
na sedežu družbe v Libojah 26 a z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, predhodna ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepa sklicatelja: izvoli se predsednika skupščine, preštevalca glasov in
ugotovi prisotnost notarja po predlogu sklicatelja.
2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: na podlagi poročila o prisotnosti se ugotovi sklepčnost skupščine.
3. Sprejem poslovnega poročila za leto
2000 in revidiranega zaključnega računa za
leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo in revidiran zaključni račun za leto
2000 po predlogu uprave in soglasjem nadzornega sveta.
4. Informacija o planu za leto 2001.
Predlog sklepa: sprejme se informacija
o planu družbe za leto 2001 po predlogu
uprave in soglasjem nadzornega sveta.
5. Delitev dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme delitev dobička za leto 2000 v višini
105,728.669,10 SIT po predlogu uprave
in soglasjem nadzornega sveta na:
– nerazporejen
dobiček
105,728.669,10 SIT,
Za dividende se razporedi nerazporejeni
dobiček iz prejšnjih let v višini 32,523.456
SIT, in sicer:
– Iz leta 1999 = 32.523.456 SIT.
Vrednost bruto dividende 588 SIT,
Vrednost neto dividende 441 SIT.
Do izplačila dividende so upravičeni delničarji, ki so na dan zasedanja skupščine
vpisani v delniško knjigo.
Dividende se izplačajo v roku 60 dni od
dneva zasedanja skupščine.
Gradivo za odločanje na skupščini je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
času od sklica do 3 dni pred skupščino
med 12. in 14. uro pri Magdi Mesec.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti v
pisni obliki, utemeljeno obrazložen in vložen v roku 7 dni po objavi tega sklica.
Pravico sodelovanja in glasovanja na
skupščini imajo delničarji sami ali po svojih
pooblaščenih ali zakonitih zastopnikih, ki
morajo k prijavi priložiti pisno pooblastilo.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, če najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine udeležbo
pisno prijavijo upravi družbe.
Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo biti oddana v hrambo na sedežu družbe
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

O 1. točki se glasuje javno, o ostalih
točkah pa z glasovnicami, ki jih delničarji ali
njihovi zastopniki prejmejo ob vstopu v prostor, kjer bo skupščina.
V skladu z dogovorom na skupščini pa
se lahko o vseh točkah dnevnega reda glasuje javno z dvigom rok.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, t.j. 19. 6.
2001 ob 18. uri v istih prostorih.
Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Liko d.d. Liboje
direktorica
Ob-48234
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe sklicujem
6. skupščino
delniške družbe Restavracija Iskra,
d.d., Kranj, Savska loka 1,
ki bo na sedežu družbe Savska loka 1,
Kranj, v petek, 15. 6. 2001 ob 12. uri.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa, ki ga predlaga uprava
družbe: izvoli se predsednik skupščine Matevž Zajc, trije preštevalci glasov, in sicer
Marija Šenk, Marina Škofic in Mateja Stanič-Rudolf iz RR & CO., d.o.o. Potrdi se
notarja za sestavo notarskega zapisnika Vojka Pintarja.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju v letu 2000.
Predlog sklepa, ki ga predlaga uprava
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta:
skupščina sprejme letno poročilo uprave o
poslovanju za leto 2000, z mnenjem revizijske družbe Revidis, d.o.o., Ljubljana.
3. Delitev dobička.
Predlog sklepa, ki ga predlaga uprava
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta:
čisti dobiček poslovnega leta 2000 v višini
39,553.345 SIT ostane nerazporejen.
Nerazporejeni revalorizirani čisti dobiček
iz let 1997, 1998, 1999, v višini
77,253.941,60 SIT se nameni:
– za izplačilo dividend (80 SIT bruto na
delnico): 11,778.000 SIT,
– nagrada upravi: 600.000 SIT,
– ostane nerazporejeno: 64,875.941,60
SIT.
Dividende se izplačajo v roku dveh mesecev po sprejemu na skupščini vsem delničarjem, ki so na dan 15. 6. 2000 vpisani
v delniško knjigo pri Centralni klirinško-depotni družbi, d.d., Ljubljana. Nagrada upravi se izplača v dveh mesecih po zaključku
skupščine.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa, ki ga predlaga nadzorni
svet: za revizorja družbe za leto 2001 se
imenuje revizorska družba Revidis, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska cesta 22.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe Savska loka 1,
vsak delovni dan od 10. do 12. ure, do
vključno 15. 6. 2001.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
poslani upravi družbe v roku enega tedna
po objavi tega sklica na naslov: Savska
loka 1, 4000 Kranj.
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Delničarji se lahko udeležijo skupščine
in uresničujejo glasovalno pravico na skupščini pod pogojem, da najmanj tri dni pred
sejo skupščine prijavijo svojo udeležbo osebno ali s priporočeno pošiljko na sedež
družbe.
Skupščinski prostor bo odprt pol ure
pred začetkom zasedanja. Če skupščina ob
objavljeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje istega dne, to je 15. 6. 2001 ob
12.30, v istem prostoru. Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Restavracija Iskra, d.d.
uprava
Ob-48243
Ravnatelj delniške družbe EGP Embalažnega grafičnega podjetja d.d. Škofja Loka, skladno z 31. členom statuta družbe sklicuje
8. sejo skupščine
EGP Embalažnega grafičnega podjetja
d.d. Škofja Loka,
ki bo v četrtek, dne 14. 6. 2001 ob 12.
uri v prostorih družbe, sejna soba, Kidričeva cesta 82, Škofja Loka.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, potrditev dnevnega reda, ugotovitev udeležbe in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se dnevni red,
ugotovi se udeležba, prisotnost notarja, izvoli predsednika skupščine in določi dva
preštevalca glasov.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju za leto 2000.
Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju Nadzornega sveta: sprejme se letno poročilo o poslovanju za leto 2000.
3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razporeditvi dobička za leto 2000.
Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju Nadzornega sveta: ugotovi se, da je
čistega
dobička
poslovnega
leta
43,369.000 SIT. Čisti dobiček ostane nerazporejen.
4. Poročilo uprave o pridobivanju lastnih
delnic.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o pridobivanju lastnih delnic.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revidiranje poslovnih izkazov za poslovno
leto 2001 se imenuje predlagana revizorska hiša.
6. Pobude delničarjev in razno.
Skupščine družbe se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD deset dni pred sejo skupščine.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora napovedati svojo udeležbo na skupščini v pisni obliki najkasneje 3 (tri) dni
pred zasedanjem skupščine, sicer izgubi
pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini.
Delničar lahko za glasovanje na skupščini pooblasti tretjo osebo, če jo pooblasti s
pisnim pooblastilom, ki ga deponira na sedežu družbe.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 25% zastopanega osnovnega kapitala.
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Gradivo za 8. sejo skupščine je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan po objavi sklica skupščine.
EGP Embalažno grafično podjetje, d.d.,
Škofja Loka
mag. Jure Žakelj
ravnatelj družbe
Ob-48276
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in določil statuta družbe
Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.,
Maribor, Jadranska cesta 24, sklicujem
6. skupščino delniške družbe
Mariborski vodovod, Javno podjetje,
d.d., Maribor
Skupščina bo dne 13. junija 2001 ob
12. uri na sedežu družbe na Jadranski cesti 24 v Mariboru, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in v
skladu s poslovnikom skupščini predseduje
predsednik nadzornega sveta dr. Alojz Križman. V verifikacijsko komisijo skupščina izvoli: Borisa Faturja za predsednika ter Majdo Pečar in Metko Fošnarič za preštevalki
glasov.
Skupščina ugotavlja, da je na seji prisotna vabljena notarka.
2. Sprejem dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme predlagane dopolnitve statuta družbe Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d., kot so
bile predložene.
3. Sprejem revidiranega poslovnega poročila družbe za poslovno leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta ter
mnenju pooblaščenega revizorja skupščina
sprejme poslovno poročilo družbe za leto
2000 v predlaganem besedilu.
4. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička za poslovno leto 2000 in iz preteklih let.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme sklep o razporeditvi dobička
iz leta 2000 in razdelitvi dela dobička iz
preteklih let, kot sledi:
– dobiček iz leta 2000 v višini
31,762.408,25 SIT ostane nerazporejen;
– del nerazporejenega dobička iz preteklih let, ki nima davčnih omejitev, v znesku
40,867.343,59 SIT, se v obliki dividende
razdeli delničarjem, kar znaša 128,80 SIT
bruto na delnico in se do dneva izplačila ne
revalorizira;
– od zneska, ki se razdeli med delničarje, ostane zaradi zaokrožitve nerazporejenih 10.695,59 SIT;
– ostanek dobička iz preteklih let v višini
49,593.211,07 SIT, ki ima davčne omejitve, ostane nerazporejen.
Dobiček se delničarjem izplača v 30
dneh po skupščini.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske hiše za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina za pooblaščenega revizor-

ja za poslovno leto 2001 imenuje revizijsko
hišo Valuta, družba za revizijo, d.o.o.,
Strossmayerjeva 13, Maribor.
6. Potek mandata članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da s
16. 6. 2001 poteče mandat naslednjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev: dr. Alojzu Križmanu, univ. dipl. inž.,
Janezu Lavrenčiču, univ. dipl. inž. stroj., Milanu Petku, ekon., in Igorju Pečetu, prav.
Skupščina se seznani, da s 16. 6. 2001
poteče mandat članoma nadzornega sveta
Mileni Štefanič in Francu Rečniku, predstavnikoma delavcev v nadzornem svetu.
7. Izvolitev članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev ter obvestilo skupščini o članih nadzornega sveta, ki jih voli
svet delavcev.
Predlog sklepa: skupščina na predlog
nadzornega sveta izvoli za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata 17. 6.
2001, naslednje člane nadzornega sveta,
predstavnike delničarjev:
– Friderika Čečka, univ. dipl. inž. stroj.
– Vilija Eisenhuta, univ. dipl. inž. el.
– Dr. Jurija Kropeta, univ. dipl. inž. stroj.
– Milana Petka, oec.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev v nadzorni svet izvolil naslednja predstavnika delavcev:
– Mileno Štefanič in
– Franca Rečnika.
8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba in prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in
zakoniti zastopniki (pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe), ki bodo svojo udeležbo pisno prijavili upravi družbe vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno obveščeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi družbe v roku 7 dni po
objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z istim dnevnim redom istega dne, to je
13. 6. 2001 ob 12.30 v istih prostorih. V
tem primeru bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Gradivo
Celotno gradivo za skupščino s predlogi
sklepov je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe na Jadranski c. 24 v Mariboru,
vsak delavnik med 10. in 12. uro, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Zaradi čimbolj nemotenega poteka skupščine prosimo udeležence, da pol ure pred
začetkom zasedanja prevzamejo gradivo za
glasovanje na skupščini in podpišejo seznam
prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev.
Mariborski vodovod, javno podjetje,
d.d.
uprava - direktor
Stanislav Jecelj, univ. dipl. ek.
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Ob-48279
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 8. člena Statuta družbe
Pomurska založba d.d. Lendavska 1, Murska Sobota, uprava družbe sklicuje
7. sejo skupščine družbe
Pomurska založba d.d. Murska Sobota,
ki bo dne 14. 6. 2001 ob 13. na sedežu
podjetja na Lendavski ulici 1 v Murski Soboti.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predsednik uprave odpre skupščino in
ugotovi, da je na skupščini zastopana potrebna večina delnic, da lahko skupščina
veljavno odloča.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina za predsednika izvoli Škraban Štefana, za preštevalca
glasov Mičev Cvetko in Serec Olgo ter za
pristojnega notarja Rošker Andreja.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila in revizorskega poročila o poslovanju v
letu 2000.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predloženo letno poročilo in revizorsko poročilo o poslovanju v letu 2000.
4. Obravnava in odločanje o pokrivanju
izgube za leto 2000.
Predlog sklepa: ugotovljena in prikazana
izguba za poslovno leto 2000 se pokrije iz
revolarizacijskega popravka osnovnega kapitala.
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2001
imenuje revizorska hiša Iteo Abeceda Ljubljana.
6. Odpoklic dosedanjih članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov
Predlog sklepa A: sprejme se odstopna
izjava Metoda Logarja in Ksenije Gašperšič,
ter se ju razreši funkcije člana nadzornega
sveta.
Predlog sklepa B: na predlog sklicatelja skupščine se za nova člana nadzornega
sveta imenujeta Tomo Garantini in Anton
Dolinšek.
7. Določitev višine sejnine članom nadzornega sveta v letu 2001.
Predlog sklepa: za udeležbo na sejah se
članom nadzornega sveta določi sejnina, ki
znaša 20.000 SIT v neto znesku za predsednika in 15.000 SIT neto za člana. Poleg
tega pripada članom tudi povračilo potnih in
drugih stroškov, povezanih s prihodom in
udeležbo na seji.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini imajo vsi
delničarji in njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki svojo udeležbo na skupščini pismeno potrdijo vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblaščenci se morajo izkazati
s pooblastilom, ki mora biti v pismeni obliki
in ga je potrebno predložiti v hrambo na
sedežu družbe 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe pri
Mičev Cvetki vsak delovni dan od 7. ure do
15. ure.
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Predlogi delničarjev
Udeleženci lahko svoje nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih
dneh od datuma objave sklica skupščine.
Navodilo za glasovanje
Glasovanje o vseh točkah dnevnega reda je javno, glasuje se z dvigom rok. Vsaka
delnica šteje en glas, vsi sklepi pa se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov.
Opozorilo
Udeležence prosimo, da se pred začetkom zasedanja prijavijo v tajništvu družbe,
kjer bodo s podpisom potrdili svojo navzočnost in prevzeli gradivo za skupščino.
Drugi sklic
Če skupščina ob uri sklica ne bo
sklepčna, bomo sklicali novo sejo skupščine istega dne z enakim dnevnim redom ob
14. uri. Na seji se bo odločalo ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Pomurska založba d.d.
Murska Sobota,
uprava
Št. 50-2001
Ob-48280
Na podlagi 55. člena statuta delniške
družbe sklicujem
7. skupščino
Izbira Laško, d.d., Trubarjeva ulica 4,
ki bo v torek, 12. 6. 2001 ob 13. uri, v
sejni sobi na sedežu družbe, Trubarjeva ulica 4 v Laškem.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov.
2. Sprejem letnega poročila za leto
2000.
3. Sklepanje o delitvi čistega dobička za
leto 2000.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepov:
Uprava družbe predlaga k točkam 1.
do 3., nadzorni svet k točki 4. dnevnega
reda skupščine naslednje sklepe:
Sklep k 1. točki:
1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Imenujejo se organi skupščine v predlagani sestavi.
Sklep k 2. točki: sprejme se letno poročilo
o poslovanju družbe Izbira Laško, d.d., za leto
2000 v vsebini, kot ga je predlagala uprava in
na podlagi mnenja nadzornega sveta.
Sklep k 3. točki: čisti dobiček iz leta
2000 v višini 35,863.566,26 SIT ostane
nerazporejen oziroma ga bo družba razporedila v naslednjih letih skladno s poslovno
davčnimi vidiki.
Sklep k 4. točki: za revizorja družbe Izbira Laško, d.d., za poslovno leto 2001 se
imenuje revizijska družba Plus revizija,
d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za sejo skupščine delniške
družbe je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Trubarjeva ulica 4, 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
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci.
Uprava in člani nadzornega sveta se skupščine lahko udeležijo tudi, če niso delničarji.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Navodilo za glasovanje.
Po vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno.
Sklepi se sprejemajo z navadno večino
oddanih glasov, razen pod točko 3, ki se
sprejema s tričetrtinsko večino.
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 pooblastilo vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja,
za pravne osebe pa firmo, sedež in žig pooblastitelja ter vse podatke o pooblaščencu.
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 14. uri, v
istem prostoru. Po ponovnem sklicu bo
skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Glasovnice se bodo delile v sejni sobi na
sedežu družbe, pol ure pred pričetkom
skupščine.
Izbira Laško, d.d.
uprava družbe
direktor Ivan Grobler
Št. 901/01-57
Ob-48316
Na podlagi 22. člena Statuta Banke
Celje d.d. sklicuje uprava banke
16. redno skupščino delničarjev
Banke Celje d.d.,
ki bo v četrtek, 14. junija 2001 ob 12.
uri, v veliki dvorani Narodnega doma v Celju,
Trg celjskih knezov 9.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine
delničarjev
banke, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev
predsednika in dveh preštevalcev glasov ter
predstavitev notarja.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. izvoli:
– predsednika: Zdolšek Stojana,
– preštevalca glasov: Lukman Irmo in
Medven Simono.
2. Predlog sprememb in dopolnitev
Poslovnika za delo skupščine delničarjev
Banke Celje d.d.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. sprejme spremembe in
dopolnitve Poslovnika za delo skupščine
delničarjev Banke Celje d.d. in na temelju
sprememb in dopolnitev izdelan čistopis
Poslovnika za delo skupščine delničarjev
Banke Celje d.d.
3. Letno poročilo Banke Celje d.d. s
predlogom uporabe dobička.
3.1. Letno poročilo o notranjem revidiranju Banke Celje d.d. z mnenjem nadzornega sveta banke.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. sprejme letno poročilo o
notranjem revidiranju s pozitivnim mnenjem
nadzornega sveta banke.
3.2. Poročilo o delovanju Nadzornega
sveta Banke Celje d.d. z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu in predlogu uporabe dobička.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. sprejme poročilo o
delovanju Nadzornega sveta Banke Celje
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d.d. v letu 2000 s pozitivnim mnenjem k
revidiranemu letnemu poročilu in predlogu
uporabe dobička.
3.3. Revidirano letno poročilo Banke
Celje d.d.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. sprejme revidirano letno
poročilo Banke Celje d.d. za leto 2000.
3.4 Predlog uporabe dobička za leto
2000.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. sprejme predlog uporabe
dobička banke za leto 2000:
a) v letu 2000 ustvarjen dobiček po obdavčitvi v višini 1.881,657.465,68 SIT se
uporabi:
– za izplačilo dividend 921,904.400
SIT,
– za udeležbo na dobičku članom nadzornega sveta banke ter delavcem banke s
posebnimi pooblastili in odgovornostmi
69,256.717,40 SIT,
– ostane nerazporejen 890,496.348,28
SIT;
b) za leto 2000 se izplača 2,300.00 SIT
bruto dividenda na delnico. Banka bo izplačevala dividendo ter udeležbo na dobičku
članom nadzornega sveta banke ter delavcem
s posebnimi pooblastili in odgovornostmi od
28. 6. 2001 dalje. Do izplačila dividende so
upravičeni delničarji banke – imetniki navadnih delnic na ime in prednostnih delnic na
ime, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan
18. 6. 2001; delničarji – imetniki nematerializiranih navadnih delnic na prinosnika, na osnovi podatkov KDD d.d. Ljubljana po stanju
na dan 18. 6. 2001; delničarji – imetniki materializiranih navadnih delnic na prinosnika pa
ob predložitvi kupona številka 9. Delničarji
bivše Hmezad banke d.d. in Banke Noricum
d.d. bodo upravičeni do izplačila dividend, ko
opravijo zamenjavo delnic za delnice Banke
Celje d.d. Zapadlost dividende za leto 2000
je tri leta od dneva skupščine delničarjev
banke, to je do vključno 14. 6. 2004, ko bo
banka znesek neizplačane dividende prenesla na nerazporejeni dobiček banke in o tem
obvestila skupščino delničarjev banke.
4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. pooblasti Upravo Banke
Celje d.d. za oblikovanje sklada lastnih delnic do višine 10 % virov za oblikovanje sklada lastnih delnic iz revaloriziranih rezerv
banke v obdobju do naslednje seje skupščine delničarjev banke.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. imenuje za revidiranje letnega poročila Banke Celje d.d. za poslovno
leto 2001 pooblaščeno revizijsko družbo
KPMG Slovenija d.o.o.
Vsak delničar je upravičen, da sodeluje
na skupščini delničarjev banke, če svojo
udeležbo najavi banki najmanj 3 dni pred
zasedanjem skupščine delničarjev banke,
to je do vključno 11. 6. 2001. Najava se
izvrši z izpolnjenim pooblastilom oziroma prijavnico, ki sta priložena k vabilu za skupščino delničarjev banke.
Skupščine delničarjev banke se lahko
udeležijo vsi delničarji banke, glasovalno
pravico pa imajo delničarji, lastniki navadnih
delnic na ime, ki bodo vpisani v delniški
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knjigi banke najmanj 10 dni pred zasedanjem skupščine delničarjev banke in bodo
ostali vpisani do konca zasedanja. Manjšinski delničarji lahko, v skladu s 23. členom
Statuta Banke Celje d.d., predlagajo spremembo ali dopolnitev dnevnega reda.
Gradivo s predlogi sklepov bo na razpolago v Banki Celje d.d., Vodnikova 2, v Sektorju zakladništva in mednarodnega
poslovanja, soba 112, vsak delovni dan
banke med 9. in 12. uro.
Registracija udeležencev se bo pričela
eno uro pred najavljenim pričetkom skupščine delničarjev banke. Ob registraciji se
vsak prijavljeni udeleženec izkaže z osebnim dokumentom, nakar prejme ustrezno število glasovnic in potrdilo o prisotnosti.
Če skupščina delničarjev banke ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje 14. 6.
2001 ob 13. uri na istem kraju in bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Banka Celje d.d.,
uprava banke
Št. 41/2001
Ob-48327
Na podlagi 7. člena Statuta delniške
družbe MURA, Europan Fashion Design,
Proizvodnja oblačil, d.d., Murska Sobota,
Plese 2, uprava družbe MURA d.d. vabi
delničarje na
7. sejo skupščine družbe MURA d.d.
ki bo v četrtek, 14. junija 2001 ob 10.
uri v Jakijevi dvorani Zavarovalnice Triglav,
d.d., Lendavska 5, Murska Sobota
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
organov.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine po predlogu sklicatelja, seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme predlagano letno poročilo o poslovanju družbe Mura d.d. za leto 2000.
3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se izguba družbe Mura d.d. za leto 2000 v višini
774,967.540,24 SIT pokriva iz prihodkov
poslovanja v naslednjh petih letih.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se osnovni kapital družbe,
ki znaša 4.800,000.000 SIT zmanjša z umikom 500.000 delnic, nominalne vrednosti
1000 SIT vsaka, v skupni nominalni vrednosti 500,000.000 SIT, tako da po izvedenem zmanjšanju osnovni kapital družbe znaša 4.300,000.000 SIT in je razdeljen na
4,300.000 navadnih imenskih delnic nominalne vrednosti 1000 SIT. Nadzorni svet
družbe se pooblasti za uskladitev statuta s
sprejetim sklepom o zmanjšanju osnovnega
kapitala družbe in sprejem čistopisa statuta.
5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se oblikuje sklad lastnih
delnic za namene, opredeljene v 240. členu ZGD. Sklad se oblikuje do višine 10%

osnovnega kapitala družbe po izvedenem
zmanjšanju osnovnega kapitala družbe. Vir
za oblikovanje sklada lastnih delnic so revalorizacijski popravki in proste rezerve.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja deponirano na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje 3 dni pred skupščino pisno prijavijo
svojo udeležbo ter deponirajo pooblastila.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine vsaj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
prisotnost in prevzeli ustrezno gradivo.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled na
sedežu družbe v Murski Soboti, Plese 2 v
tajništvu predsednika uprave delniške
družbe vsak delovni dan od 10. do 15. ure.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor po katerem se skupščina zopet sestane. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Mura d.d., Murska Sobota
predsednik uprave
Ob-48338
Na podlagi 36. člena statuta delniške
družbe Predilnice Litija d.d. sklicujem
8. sejo skupščine,
ki bo v petek, dne 15. 6. 2001 ob 12.
uri v sejni sobi poslovne stavbe družbe, Kidričeva 1, Litija, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje predsednika skupščine, verifikacijske komisije, komisije za izvedbo glasovanja in notarja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje predsednika skupščine, verifikacijsko komisijo,
komisijo za izvedbo glasovanja ter notarja
po predlogu sklicatelja.
2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi
sklepčnost.
3. Letno poročilo za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo
za leto 2000 po predlogu uprave in na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta.
4. Delitev dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: dobiček za leto 2000 v
višini 35.160.390,14 SIT se razdeli, in
sicer:
– znesek 26,804.400 SIT se izplača delničarjem,
– znesek 1,758.019,50 SIT se izplača
za nagrado upravi,
– znesek 6,597.970,91 SIT ostane nerazporejen.
Revalorizacija navedenih zneskov od
1. 1. 2001 do dneva skupščine ostane nerazporejena.
Bruto dividenda na delnico je 150 SIT.
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Do izplačila dividende je upravičen delničar, ki je lastnik delnice, evidentirane pri
klirinško-depotni družbi na dan 12. 6. 2001.
Dividende bo družba izplačala najkasneje do 15. 9. 2001.
5. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: za revidiranje letnega poročila za leto 2001 se imenuje revizijska hiša
IN Revizija d.o.o. Ljubljana, Linhartova 1.
6. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: Za člana nadzornega
sveta se imenuje Dejak Bojana, iz Ljubljane,
Artačeva 8, za mandatno obdobje od
15. 11. 2000 do 14. 11. 2004.
7. Zmanjšanje osnovnega kapitala
družbe.
Predlog sklepa: osnovni kapital, ki znaša
1.786,960.000 SIT in je razdeljen na
178.696 navadnih imenskih delnic v nominalni vrednosti 10.000 SIT, se zmanjša za
326,370.000 SIT tako, da novi osnovni kapital znaša 1.460,590.000 SIT.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se opravi v skladu z določbami 347. člena do
352. člena Zakona o gospodarskih družbah
z namenom umika delnic.
8. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih
delnic iz nerazporejenega dobička iz leta
1998 in njegovega revalorizacijskega popravka v višini 35,310.000 SIT za nakup
10.700 delnic za namene ponudbe delnic v
odkup delavcem družbe ali z njo povezanih
družb.
9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji in njihovi pooblaščeni zastopniki, ki
morajo 3 dni pred skupščino svojo
udeležbo prijaviti v tajništvu na sedežu
družbe. Hkrati z najavo udeležbe na skupščini morajo pooblaščenci predložiti pisna
pooblastila.
Če skupščina ob uri sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, to je 15. 6. 2001 ob 13. uri, v istem
prostoru. Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo s predlogi sklepov je na vpogled
delničarjem na sedežu družbe, soba št. 7,
vsak dan od 13. do 15. ure.
Predilnica Litija, d.d.
uprava
Franc Lesjak
Ob-48341
Na podlagi 7. točke statuta uprava Mavrica, Trgovsko podjetje z barvami in laki, d.d., Ljubljana, Resljeva c. 1, sklicuje
5. redno skupščino delničarjev,
ki bo dne 15. 6. 2001 ob 9. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Resljeva c. 1, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa je: za predsedujočo
skupščine se izvoli odvetnica Ksenija Ocvirk.
Izvolita se preštevalki glasov: Marjanca
Tabernik-Gros in Ksenija Čadež.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Vojko Pintar.
2. Sprejem letnega poročila za leto
2000.
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Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo za leto 2000 v predloženem besedilu.
3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave:
a) Čisti dobiček poslovnega leta 2000
v višini 7,066.576,79 SIT ostane nerazporejen.
b) Del nerazporejenega čistega dobička
poslovnega leta 1995 v višini 3,200.000
SIT se razporedi za izplačilo dividend delničarjem. Dividenda na delnico znaša
38,6324 SIT bruto.
Ostanek nerazporejenega čistega dobička iz leta 1995 v višini 729.061,99 SIT in
revalorizacijski
popravek
v
višini
2,476.519,35 SIT se razporedi v rezerve.
c) Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje do 30. 9. 2001, in sicer
po stanju delničarjev, vpisanih v delniško
knjigo na dan 11. 6. 2001.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2001 in 2002.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2001 in 2002
skupščina imenuje ITEO – Abeceda Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 28.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo delničarjem na voljo v tajništvu uprave,
Ljubljana, Resljeva c. 1, vsak delovnik od 9.
do 12. ure, v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pogoj za udeležbo
na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z
osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom,
zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Sejna soba bo odprta 30 minut
pred začetkom zasedanja skupščine.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih
prostorih. Skupščina bo takrat ponovno
odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Mavrica, d.d., Ljubljana
uprava
Tomaž Založnik
Ob-48363
Na podlagi določil statuta delniške
družbe GG, gozdno gospodarstvo Bled,
d.d., Ljubljanska 19, Bled, sklicuje uprava

4. sejo skupščine družbe
GG, gozdno gospodarstvo Bled, d.d.,
ki bo v torek, 19. junija 2001, s pričetkom ob 12.30, v prostorih GG Bled, Ljubljanska c. 19, Bled.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine imenuje Zdravko Silič, za preštevalki glasov Alenka Bizilj in Majda Režek, skupščini bo prisostvovala notarka Nada Svetina.
2. Obravnava in sprejem revidiranega letnega poročila za leto 2000.
Predlog sklepa: na podlagi uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprejme letno poročilo za leto 2000.
3. Obravnava in odločanje o delitvi dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se za izplačilo dividend nameni 876.731 SIT revalorizacije dobička iz leta 1996, 4,028.474
SIT dobička iz leta 1997, 6,105.745 SIT
revalorizacije dobička iz leta 1997 ter
31,822.050 SIT dobička iz leta 1998, tako
da znaša bruto dividenda 70 SIT na delnico.
Dobiček iz leta 2000 v višini 52,893.317
SIT ostane nerazporejen. Dividende se izplačajo v roku enega meseca od sprejema
sklepa. Do izplačila dividend so upravičeni
delničarji, ki so vpisani kot imetniki delnic
družbe pri KDD na dan 14. 6. 2001.
4. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe GG Bled, d.d.,
za poslovno leto 2001 imenuje revizijska
družba Euro-In & Partners, d.o.o., Škofja
Loka.
5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta družba
oblikuje sklad lastnih delnic do višine 10%
vrednosti osnovnega kapitala. Družba oblikuje sklad lastnih delnic za namene iz prve,
druge, tretje in sedme alinee 240. člena
ZGD.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so vpisani kot imetniki delnic družbe pri KDD na
dan 14. 6. 2001. Pooblastilo mora biti pisno. Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini ima vsak delničar ali njegov pooblaščenec, ki pisno prijavo udeležbe dostavi družbi najkasneje 3 dni pred sejo skupščine na naslov: GG Bled, d.d., Ljubljanska
19, 4260 Bled, z oznako “za skupščino”.
Udeležence prosimo, da se zaradi ugotavljanja prisotnosti in prevzema glasovnic
prijavijo v sprejemni pisarni najmanj pol ure
pred zasedanjem skupščine.
Gradivo za skupščino bo na vpogled delničarjem vsak delovni dan na sedežu družbe
od 8. do 10. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo pisno z obrazložitvijo na sedež družbe v 7 dneh po objavi
tega sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
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nje skupščine istega dne ob 13. uri. Skupščina bo v tem primeru veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
GG, gozdno gospodarstvo Bled, d.d.
uprava
direktor: Zvone Šolar, dipl. inž.
Ob-48207
Na podlagi 7.5. točke statuta družbe
Alpdom, Inženiring, d.d., Radovljica, Cankarjeva 1, uprava družbe vabi delničarje na
5. sejo skupščine
družbe Alpdom, d.d., Cankarjeva 1,
Radovljica,
ki bo v torek, 12. 6. 2001 ob 12. uri, na
sedežu družbe v Radovljici, Cankarjeva 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednico skupščine imenuje Danico Klemenc, za preštevalca glasov pa Vlasto Grintov in Gregorja
Jenka. Skupščini bo prisostvoval notar Stane Krainer.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme letno poročilo družbe za leto
2000 v predlaganem besedilu.
3. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme sklep,
da družba Alpdom, Inženiring, d.d., Radovljica, lahko oblikuje sklad lastnih delnic v
višini 10% vrednosti osnovnega kapitala
družbe iz naslova čistega dobička, za vse
namene iz 240. člena Zakona o gospodarskih družbah.
4. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme naslednji sklep o razporeditvi
dobička:
1. nerazporejeni dobiček iz preteklih
let skupaj z revalorizacijo se razdeli:
– za nagrado nadzornemu svetu se
nameni 707.850 SIT bruto, ki se deli v skladu s statutom družbe do 1/3 v gotovini,
preostanek pa v delnicah družbe,
– za izplačilo dividend 2,987.075
SIT (višina dividende je 65 SIT bruto na
delnico),
– za nakup delnic za sklad lastnih delnic 4,781.600 SIT,
– 17,173.396,04 SIT ostane nerazporejen,
2. dobiček iz leta 2000 v višini
4,419.795,43 SIT ostane nerazporejen.
Dividenda se izplača v 30 dneh po sprejemu tega sklepa na skupščini delničarjev,
na žiro račun, tekoči račun ali hranilno knjižico v nerevaloriziranem znesku. Do dividende so upravičeni vsi tisti delničarji, ki so
vpisani v delniški knjigi na zadnji dan prijave
na sejo skupščine.
5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme pre-
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dlagane spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
6. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se z dnem 18. 11. 2001 razreši nadzorni svet v sestavi: Danica Klemenc, Stanislav Košnik, Zdenka Arh ter se z istim dnem
imenujeta v nadzorni svet Danica Klemenc,
Stanislav Košnik. Skupščina je seznanjena,
da je kot predstavnik delavcev v nadzorni
svet imenovana Zdenka Arh. Nadzorni svet
se imenuje za dobo 4 let.
7. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2001 imenuje revizijska družba ITEO –
Abeceda, Podjetje za revizijo in sorodne
storitve, d.o.o., Ljubljana.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja pravice imajo samo tisti delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo
tri dni pred sejo skupščine prijavili svojo
udeležbo na sedežu družbe in so vpisani v
delniški knjigi pri KDD po stanju zadnjega
prijavnega dne na skupščino.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu
družbe, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane pol ure kasneje. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.
Alpdom, inženiring, d.d., Radovljica
uprava družbe
Ob-48372
Uprava delniške družbe sklicuje na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih
družbah in 44. člena statuta delniške družbe
8. sejo skupščine
delniške družbe Peko, tovarna obutve,
d.d., Tržič
ki bo v sredo, 13. junija 2001 ob 9. uri,
v sejni sobi na sedežu delniške družbe v
Tržiču, cesta Ste Marie aux Mines 5, Tržič,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa št. 1: izvolijo se delovna
telesa skupščine, in sicer kot predsednico
skupščine in preštevalec glasov po predlogu uprave in pozitivnem mnenju nadzornega sveta družbe.
2. Uskladitev dejanskega stanja osnovnega kapitala v registru in statutu družbe.
Predlog sklepa št. 2: ugotovi se, da
sklepi 5. in 6. seje skupščine družbe Peko,
d.d., o povečanju osnovnega kapitala za
27,375.910,81 SIT na podlagi sklepa
7. točke, šestega zasedanja skupščine
družbe niso bili izvedeni, ker ustrezna pogodba ni bila sklenjena in ni bil prenešen

kapital na družbo Peko, d.d. Zato osnovni
kapital znaša 4.915,579 tisoč SIT, kot je
vpisano tudi v sodnem registru družb. V statutu se briše tretji odstavek 8. člena statuta
družbe Peko, d.d. in spremeni prvi odstavek 4. člena, tako se glasi: Osnovni kapital
družbe Peko, d.d., znaša 4.915,579.000
SIT in je v celoti vplačan s stvarnim vložkom
– terjatvami prenešenimi na družbo.
3. Sprejem in potrditev poslovnega poročila za leto 1999.
Predlog sklepa št. 3: na predlog uprave
družbe in po predhodnem pozitivnem mnenju nadzornega sveta, skupščina družbe
sprejme poslovno poročilo družbe Peko,
tovarna obutve, d.d., Tržič, za leto 1999,
ter potrdi revidirane skupne računovodske
izkaze družbe Peko, d.d., za leto 1999, ter
otvoritveni izkaz stanja na 1. 1. 2000 za
družbo Peko, d.d., Tržič.
4. Pokrivanje izgube iz leta 1999 in sprememba osnovnega kapitala.
Predlog sklepa št. 4/1: na predlog uprave ter po predhodnem mnenju nadzornega
sveta skupščina družbe sprejme na podlagi
revidiranega otvoritvenega izkaza stanja na
dan 1. 1. 2000 sklep o pokrivanju izgube iz
prejšnjih let, ki na dan 1. 1. 2000 znaša
1.307,422.053,79 SIT v breme celotnega
revalorizacijskega popravka kapitala tako,da
ostane
nepokrita
izguba
v
višini
1.003,377.753,79 SIT.
Predlog sklepa št. 4/2:
1. Zaradi pokrivanja preostanka izgube
iz prejšnjih let v višini 1.003,377.000 SIT
se poenostavljeno zmanjša osnovni kapital
družbe za 1.003,377.000 SIT, tako da zmanjšani osnovni kapital znaša 3.912,202.000
SIT.
2. Osnovni kapital se zmanjša z združevanjem delnic v razmerju 1 : 0,7958775.
Presežek delnic posameznega delničarja,
ki ne dosežejo potrebnega števila, da bi bile
nadomeščene z novimi, se razveljavijo. Presežek se knjiži kot presežek vplačil osnovnega kapitala.
3. Osnovni kapital družbe se poveča za
1.529,800.000 SIT z novimi stvarnimi vložki, ki se vplačajo s prenosom (cesijo) terjatev posameznih upnikov do družbe. Upniki,
višine njihovih terjatev in skupni nominalni
znesek delnic, ki se zagotovi posameznemu upniku so:
a) SRD, d.d., Dunajska cesta 156, Ljubljana, konvertira svojo terjatev v višini
1.304,709.505,92 SIT in se mu zagotovijo
delnice v skupnem nominalnem znesku
1.304,709.000 SIT, razlika 505,92 SIT pa
predstavlja presežek vplačil osnovnega kapitala;
b) RS, Ljubljana, konvertira svojo terjatev v višini 64,024.121,15 SIT in se mu
zagotovijo delnice v skupnem nominalnem
znesku 64,024.000 SIT, razlika 121,15 SIT
pa predstavlja presežek vplačil osnovnega
kapitala;
c) Peko, INDE, d.o.o., Ste Marie aux
Mines 5, Tržič, konventira svojo terjatev v
višini 129,729.625,46 SIT in se mu zagotovijo delnice v skupnem nominalnem znesku 129,729.000 SIT, razlika 625,46 SIT
pa predstavlja presežek vplačil osnovnega
kapitala;
d) ČSP, d.o.o., Trbovlje, Gabersko 11,
konventira
svojo
terjatev
v
višini
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31,336.839,40 SIT in se mu zagotovijo delnice v skupnem nominalnem znesku
31,336.000 SIT, razlika 839,40 SIT pa
predstavlja presežek vplačil osnovnega kapitala.
Podpisane pogodbe o konverziji terjatev
v lastniški delež so priloge tega sklepa.
Osnovni kapital po povečanju znaša
5.441,997.000 SIT.
Zaradi povečanja osnovnega kapitala se
izda 1,529.798 delnic v nominalnem znesku po 1.000 SIT.
Izključi se prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic.
Ta sklep je sprejet pod odložnim pogojem, da bo predlagana prisilna poravnava
nad družbo pri Okrožnem sodišču v Kranju,
opr. št. St 10/2001-13, pravnomočno potrjena.
5. Sprememba statuta Peka, tovarne
obutve, d.d.
Predlog sklepa št. 5: spremeni in dopolni se 8. člen statuta družbe Peko, d.d., Ste
Marie aux Mines 5, Tržič, tako da se glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
5.441,997.000 SIT in je v celoti vplačan z
naslednjimi stvarnimi vložki – terjatvami prenešenimi na družbo:
– Republika Slovenija: 2.496,489.000
SIT,
– Gorenjska banka, d.d.: 658,256.000
SIT,
– Slovenska razvojna družba, d.d.:
1.888,044.000 SIT,
– SKB banka: 237,143.000 SIT,
– INDE, d.o.o., Tržič: 129,729.000 SIT,
– ČSŠ, d.o.o., Trbovlje: 31,336.000
SIT.
Osnovni kapital je razdeljen na
5.441,997.000 SIT navadnih delnic, na
ime, serije A, v nominalni vrednosti vsaka
po 1.000 SIT.
Ta sklep je sprejet pod odložnim pogojem, da bo predlagana prisilna poravnava
nad družbo pri Okrožnem sodišču v Kranju,
opr. št. St 10/2001-13, pravnomočno potrjena.
Skupščine družbe se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Pooblastila
za zastopanje na skupščini družbe je potrebno deponirati v tajništvu predsednice uprave družbe na sedežu družbe v Tržišču, Cesta Ste Marie aux Mines 5, 4290 Tržič, vsaj
tri dni pred sejo skupščine družbe.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
naj prijavi svojo udeležbo na skupščini
družbe v pisni obliki, tako da prijave prispejo na sedež družbe najkasneje vključno do
3. 6. 2001, sicer delničar izgubi pravico do
udeležbe na skupščini.
Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
dvorano, kjer bodo s podpisom potrdili svojo navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo zaradi administrativnih opravil, ki so
potrebna pred skupščino, odprta 15 minut
pred pričetkom zasedanja. Zaprli jo bomo
ob 8.45, tako da bo omogočen točen pričetek skupščine.
Popolno gradivo za 6. sejo skupščine
družbe je delničarjem na voljo in vpogled v
tajništvu predsednice uprave družbe na sedežu družbe v Tržiču, Cesta Ste Marie aux
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Mines 5, 4290 Tržič, in sicer vsak delovni
dan po objavi sklica skupščine od 8. do
12. ure.
Vabljene delničarje prosimo, da utemeljene nasprotne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda pisno sporočijo v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine
upravi družbe, ter ji tako omogočijo pravočasno pripravo njenih stališč.
Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna za odločanje, se bo sklicala nova
seja skupščine z istim dnevnim redom dne
13. 6. 2001 ob 10. uri. Naknadno sklicana
seja skupščine bo sklepčna za odločanje
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Peko, d.d., Tržič
predsednica uprave
Marta Gorjup Brejc, MBA
Ob-48477
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 6.3 točke Statuta delniške družbe sklicuje uprava
6. skupščino delničarjev družbe
Sava, gumarska in kemijska industrija,
d.d., Kranj, Škofjeloška c. 6
Skupščina bo v četrtek, 14. junija 2001,
ob 10. uri, v prostorih Šmartinskega doma v
Stražišču, Škofjeloška c. 18, Kranj, v glavni
dvorani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata sklep:
skupščina je seznanjena, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar in imenuje organe skupščine: predsednik skupščine Miran
Hude, preštevalec glasov Miha Dolinar, zapisnikar Primož Kozina.
2. Sprejem letnega poročila za leto
2000.
Uprava in nadzorni svet predlagata sklep:
sprejme se letno poročilo za leto 2000 po
predlogu uprave in ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta.
3. Uporaba dobička po letnem obračunu za leto 2000.
Uprava in nadzorni svet predlagata sklep:
po predlogu uprave Save, d.d. in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se čisti dobiček po revidirani bilanci stanja na dan
31. 12. 2000, ki je izkazan v znesku
5.790,094.365,88 SIT, uporabi tako:
a) čisti dobiček po revidiranem letnem
obračunu za leto 2000 v znesku
1.285,414.241,21 SIT ostane nerazporejen;
b) lastnikom delnic se razdeli 480 SIT
dividende na delnico, kar znese
808,946.400 SIT iz naslova nerazdeljenega dobička, ustvarjenega v 1998;
c) članom sedanjega in prejšnjega sestava nadzornega sveta se za nagrade izplača skupni kosmati znesek 28,123.988 SIT
iz naslova nerazdeljenega dobička, ustvarjenega v letu 1998;
č) preostali dobiček v znesku
3.667,609.736,67 SIT ostane do nadaljnjega nerazporejen.
Do dividende so upravičeni tisti lastniki
delnic, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD – Centralni klirinško depotni družbi,
d.d., Ljubljana, na dan 19. junija 2001. Dividende in nagrade se pričnejo izplačevati v
30 dneh po sprejemu tega sklepa.
4. Imenovanje revizorja.

Nadzorni svet predlaga sklep: za revizorja računovodskih izkazov za leto 2001 se
imenuje KPMG, d.o.o., Slovenija, Dunajska
21, Ljubljana.
5. Nagrade članom nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata sklep:
članom sedanjega in prejšnjega sestava
nadzornega sveta se iz naslova nerazdeljenega dobička iz leta 1998 izplačajo nagrade v skupnem kosmatem znesku
28,123.988 SIT. Nagrada se lahko na podlagi posebne zahteve posameznega člana
nadzornega sveta, ki jo ta pošlje upravi
družbe v roku 30 dni po sprejemu tega
sklepa, izplača tudi v delnicah Save, d.d., iz
sklada lastnih delnic. Delnice se v tem primeru obračunajo po borzni ceni na dan vložitve zahteve za realizacijo delniške opcije.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
ogled od 14. maja 2001 dalje na sedežu
družbe v Kranju, Škofjeloška c. 6, v tajništvu pravne pisarne, vsak delovnik od 8. do
11. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo s
pisno utemeljitvijo vloženi v roku 7 dni po
objavi tega sklica na naslov Sava, d.d., Pravna pisarna, Škofjeloška c. 6, Kranj, bodo
objavljeni skladno z 288. členom ZGD na
enak način kot ta oglas.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic, ki bodo vpisani v klirinško depotni družbi
kot lastniki delnic na dan 6. junija 2001, ter
njihovi pooblaščenci in zastopniki pod pogojem, da najmanj tri dni pred skupščino
pisno prijavijo svojo udeležbo na naslov iz
prejšnjega odstavka.
Delničarji bodo sklepe sprejemali z navadno večino oddanih glasov na skupščini.
Delničarji glasujejo osebno ali po zastopniku oziroma pooblaščencu na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo mora biti pisno.
Dvorana bo odprta uro pred pričetkom
zasedanja.
Če skupščina ob razpisani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, tj. 14. junija 2001 ob 11. uri, v istem
prostoru. Na ponovnem zasedanju bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Sava, d.d., Kranj
predsednik uprave
Janez Bohorič

Nasprotni predlog
Ob-48379
Uprava Pivovarne Laško, d.d., Trubarjeva 28, 3270 Laško, na podlagi 288. člena
Zakona o gospodarskih družbah sporoča,
da sta pooblaščeni investicijski družbi Mercata, d.d. in Mercata I, d.d., Železna cesta
18, 1000 Ljubljana, vložili
nasprotni predlog
k predlagani objavljeni 3. točki dnevnega reda skupščine delničarjev Pivovarne Laško, d.d., sklicani za 30. 5. 2001 in le-ta se
glasi:
Čisti dobiček leta 2000 znaša
1.492,895.913,92 SIT. Del revaloriziranega nerazporejenega čistega dobička iz leta
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1998 v višini 312,532.501 SIT in del čistega dobička iz leta 2000 v višini
863,633.579 SIT se razporedi za izplačilo
dividende 180 SIT na delnico, kar predstavlja 1.176,166.080 SIT, preostanek čistega
dobička
iz
leta
2000
v
višini
629,262.334,92 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 klirinško depotni
družbi, d.d. Ljubljana. Dividenda se izplača
najkasneje v 60 dneh po sprejemu sklepa.
Povzetek obrazložitve
Predlagateljici ugotavljata, da dividendna
politika družbe ne ustreza kvaliteti poslovanja in rasti družbe. V primeru izplačila dividende po predlogu uprave, bi dividendni
donos znašal 3,65%. Ob dividendi v višini
180 SIT, bi dividendni donos znašal 4,69%
ter izkazoval primerljivo vrednost z družbami, ki predstavljajo oportunitetne naložbe. Z
izplačilom višje dividende bi se ustrezno
zmanjšale postavke kapitala ter povečala donosnost le-tega.
Stališče uprave
Uprava se ne strinja z nasprotnim predlogom, saj že sedanji predlog dividende v višini
140 SIT pomeni 61,3% celotnega dobička
doseženega v letu 2000. Iz davčnih vidikov
uprava ni odvedla 50% dobička v rezerve,
kar bi po zakonu imela pravico. Podobno ni
storila tudi v preteklih letih, ker bi sicer morala plačati davek, ki znaša 25% od doseženega dobička.
Nasprotni predlog predstavlja kar 78,8%
od celotnega dobička doseženega v letu
2000, kar menimo, da je nesprejemljivo z
ozirom na razvojne ambicije družbe.
Celotno besedilo obrazložitve nasprotnega predloga in stališče uprave je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Trubarjeva 28, Laško vse delovne dni od 9. do
12. ure.
Pivovarna Laško, d.d.
uprava
Tone Turnšek

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 9/2001
S-48215
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Paloma, tovarna lepenke Ceršak,
d.d., Tovarniška c. 4, Ceršak, ki bo dne
30. 5. 2001 ob 9. uri, soba 330 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 26. 4. 2001
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St 11/98-36
S-48216
Po II. odstavku 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL,
se stečajni postopek nad dolžnikom Labod
N + S, d.n.o., Tomšičeva 11, Murska Sobota – v stečaju, zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15
dni po tej objavi.
Premoženje stečajnega dolžnika se v celoti uporabi za poravnavo stroškov stečajnega postopka, preostanek pa izroči Občini
Murska Sobota, brez prevzema obveznosti.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 4. 2001
St 67/2000
S-48236
To sodišče je s sklepom opr. št. St
67/2000 z dne 26. 4. 2001 v stečajni zadevi nad dolžnikom Labomat Žigon Aleksander, k.d., Koper, Bernetičeva 14, Koper, začelo in takoj zaključilo stečajni postopek ter po pravnomočnosti sklepa odredilo izbris družbe iz sodnega registra (prvi
odstavek 99. člena ZPPSL).
Zoper ta sklep imajo upniki pravico do
pritožbe v roku 15 dni od dneva objave tega
sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 26. 4. 2001
St 3/96
S-48237
To sodišče je s sklepom opr. št. St 3/96
z dne 26. 4. 2001 v stečajni zadevi nad
dolžnikom Obrtna zadruga Galeb Izola,
p.o., Elvire Vatovec 4, Izola, začelo in takoj zaključilo stečajni postopek ter po pravnomočnosti sklepa odredilo izbris družbe iz
sodnega registra (prvi odstavek 99. člena
ZPPSL).
Zoper ta sklep imajo upniki pravico do
pritožbe v roku 15 dni od dneva objave tega
sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 26. 4. 2001
St 37/2001
S-48318
To sodišče je s sklepom z dne 20. 4.
2001 pod opr. št. St 37/2001 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
IMP Klima Montaža, d.d., Vojkova 58,
Ljubljana, matična številka 5078008, šifra
dejavnosti 45.330.
Upnike, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po
objavi tega oklica, prijavijo svoje terjatve, kolkovane s predpisano sodno takso.
Prijava mora obsegati firmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (20. 4.
2001).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-

jo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Grega Erman iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Lesnina Trgovina, d.o.o., Tržaška c.
135, Ljubljana,
– Instalacije Grosuplje, d.d., Adamičeva
51, Grosuplje,
– IMP Klimat, d.d., Vojkova 58, Ljubljana,
– Dockweiler Austria GmbH, Auleiten 2,
4910 Ried/Innkreis, ki jo po pooblastilu zastopa podjetje Dockweiler, d.o.o., Dunajska 101, Ljubljana,
– Levstek Štefan, Videm 11f, Dol pri
Ljubljani, kot predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 20. 4. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 5. 2001
St 172/2001
S-48319
To sodišče je s sklepom St 172/2000
dne 3. 5. 2001 ustavilo postopek prisilne
poravnave ter začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Angora, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Cesta v Mestni log
55 (sedaj Krožna pot 6, Vrhnika).
Za stečajnega upravitelja se imenuje dosedanji upravitelj prisilne poravnave 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.
Za terjatve, ki so bile prijavljene na oklic
za sklenitev prisilne poravnave se šteje, da
so prijavljene tudi v stečajnem postopku.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 10. 9. 2001 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 3. 5.
2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 2001
St 16/2001
S-48320
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Trikon, d.d., Reška c. 14,
Kočevje, za dne 4. 6. 2001 ob 12. uri, v
sobi 368/III tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313, med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 5. 2001
St 247/2000
S-48321
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Mladinska knjiga tiskarna, d.d., Ljubljana, Dunajska 123, za dne
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4. 6. 2001 ob 12.30, v sobi 368/III tega
sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313, med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 5. 2001
St 145/2000
S-48322
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Vitrum Clasic, d.o.o., Borova 9a, Vir, Domžale, za dne 4. 6. 2001
ob 13.30, v sobi 368/III tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne reorganizacije ogledajo pri sodišču v
sobi 312 in 313, med uradnimi urami v
ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 5. 2001
St 1/2001-6
S-48323
To sodišče je na seji senata dne 26. 4.
2001 pod opr. št. St 1/2001 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom
Almeks, trgovina na debelo in drobno,
uvoz – izvoz, d.o.o., Novo mesto, Jedinščica 3/a, Novo mesto, matična št.
5765528, šifra dejavnosti 11.030, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Almeks, trgovina na debelo in drobno,
uvoz – izvoz, d.o.o., Novo mesto, Jedinščica 3/a, Novo mesto, izbriše iz sodnega
registra.
Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 26. 4. 2001
St 27/2000
S-48324
To sodišče je s sklepom opr. št. St
27/2000 z dne 5. 4. 2001 zaradi umika
predloga z dne 3. 7. 2001 ustavilo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Železarna Jesenice, d.o.o., Cesta železarjev
8, Jesenice.
Sklep je postal pravnomočen dne 21. 4.
2001.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 5. 2001

Izgubljene listine
preklicujejo
Priglasitveni list
Bevčič Stanislava, Zg. Bitnje 32, Žabnica, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
054056/3898/01-28/95. gne-54267
Grilj Zdenka s.p., Savska cesta 1, Domžale, priglasitveni list, opravilna št.
06-1302/94, matična št. 5522734, izdan
dne 30. 12. 1994. gnd-54372
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Hanžič Vojko, Gospejna 10, Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 064-3920/95,
izdan dne 1. 1. 1995. gnk-54265
Jenko Zvonka, Gmajnica 78, Komenda,
priglasitveni list, opravilna št. 15-0915/95,
izdan dne 1. 1. 1995. gng-54515
Oković Dejan, Pomorska 1, Zreče, priglasitveni list, opravilna št. 51-0652/95, izdan dne 24. 5. 1995. gni-54113
Pintarič Janko, Lobetova 23, Novo mesto,
priglasitveni list, opravilna št. 038/0651-94,
izdan dne 23. 6. 1994. gnf-54191
Ristić Ana, Ribenska cesta 4, Bled, priglasitveni list, opravilna št. 44-1011/94, izdan dne 25. 11. 1994. gnf-54266
Zanoškar Diana s.p., Bar Činkole, Poljanska 17, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 25-0148/94, matična št. 5992906,
izdan dne 10. 12. 1997. gnb-54520

Potne listine
Bajt Milena, Podlanišče 28, Cerkno, potni list, št. BA 670441. gnz-54246
Balažič Stanko, Mala Polana 65, Velika
Polana, potni list, št. BA 292421, izdala UE
Lendava. gnm-54534
Baltić Anita, Pokopališka cesta 14, Šmarje-SAP, potni list, št. BA 724325, izdala
UE Grosuplje. gns-54128
Benedik Dolničar Majda, Vogelna ulica
10, Ljubljana, potni list, št. BA 666338,
izdala UE Ljubljana. gnm-54584
Berra Denis, Vrečkova ulica 7, Kranj,
potni list, št. BA 447005, izdala UE Kranj.
gnl-54210
Bertoncelj Bojana, Milčinskega ulica 11,
Celje, potni list, št. AA 580976. gnh-54489
Bezjak Marko, Langusova 24, Ptuj, potni list, št. AA 775889. gny-54447
Blagojević Sladjana, Černetova ulica 26,
Ljubljana, potni list, št. BA 859925, izdala
UE Ljubljana. gnx-54573
Blaško Goran, Erazmova 23, Postojna,
potni list, št. BA 104979, izdala UE Postojna. gnx-54498
Bordonček Mark, Ulica Janeza Puharja
3, Kranj, potni list, št. BA 564438, izdala
UE Kranj. gnu-54476
Borovnik Robert, Žorgova ulica 71, Ljubljana, potni list, št. AA 769557, izdala UE
Ljubljana. gnr-54354
Bosak Miljenko, Vegova 35, Kidričevo,
potni list, št. AA 437837. gnz-54446
Bric Lovro, Petrovičeva ulica 1/a, Ljubljana, potni list, št. BA 995031, izdala UE
Ljubljana. gne-54542
Broder Uroš, Glavni trg 13, Kranj, potni
list, št. AA 138395. gnn-54183
Cankar Marko, Prušnikova ulica 19, Ljubljana, potni list, št. BA 412211, izdala UE
Ljubljana. gnv-54375
Cilinger Jelena, Sp. Selnica 83, Selnica
ob Dravi, potni list, št. BA 186353.
gnm-54259

Čekada Gregor, Gubčeva 13, Ilirska Bistrica, potni list, št. BA 675902.
gnw-54474
Čopić Danijel, Metoda Mikuža 18, Ljubljana, potni list, št. BA 883493. gnw-54149
Demšar Karin, Kromberk, Iztokova ulica
13, Nova Gorica, potni list, št. BA 651634,
izdala UE Nova Gorica. gnj-54537
Dokl David, Šaleška 19, Velenje, potni
list, št. BA 822906, izdala UE Žalec.
gnf-54416
Dragosavac Dušan, Benedičičeva 2/b,
Jesenice, potni list, št. AA 488965, izdala
UE Jesenice. gnt-54552
Dragosavac Tamara, Benedičičeva 2/b,
Jesenice, potni list, št. BA 802192, izdala
UE Jesenice. gnw-54553
Drenovec Peter, Trg mladinskih delovnih brigad 11, Ljubljana, potni list, št. AA
450965, izdala UE Ljubljana. gnn-54158
Drgajner Zoran, Milčinskega 7, Celje,
potni list, št. AA 276447. gni-54492
Drole Metka, Betonova 22, Kranj, potni
list, št. BA 409199, izdala UE Kranj.
gnf-54391
Eržen Marjeta, Šorlijeva ulica 6, Kranj,
potni list, št. BA 280920, izdala UE Kranj.
gnc-54219
Feltrin Matjaž, Zakraj 1/a, Cerkno, potni
list, št. BA 978148, izdala UE Tolmin.
gnn-54258
Fideršek Bernard, Mariborska cesta 66,
Celje, potni list, št. BA 877827. gnz-54471
Gak Nevia, Vrtine 5/a, Pobegi, potni list,
št. AA 352452. gni-54438
Garmut Leopold, Zg. Selnica 25, Selnica ob Dravi, potni list, št. BA 88077, izdala
UE Ruše. gny-54422
Glavač Jasna, Polanškova 31, Ljubljana,
potni list, št. AA 468222, izdala UE Ljubljana. gnr-54104
Gnezda Aljaž, Slovenska c. 19, Idrija,
potni list, št. BA 823387. gni-54213
Gnezda Eva, Slovenska c. 19, Idrija, potni list, št. BA 823388. gnj-54212
Gnezda Martini Mirjam, Slovenska c. 19,
Idrija, potni list, št. AA 259215. gnk-54211
Gnezda Renato, Slovenska c. 19, Idrija,
potni list, št. AA 12082. gnh-54214
Gorenc Marko, C.O.Ž 8, Šentjernej, potni list, št. CA 24037. gnj-54437
Gorjan Jožef Venceslav, Lokve 36, Trnovo pri Gorici, potni list, št. BA 410947,
izdala UE Nova Gorica. gng-54540
Gorjan Jožef Venceslav, Lokve 36, Trnovo pri Gorici, maloobmejno prepustnico,
št. AI 101109, izdala UE Nova Gorica.
gnh-54539
Humar Bogoljub, Mihevčeva 6, Idrija, potni list, št. AA 101399. gns-54503
Jakopec Darko, Pot v smrečje 1, Ljubljana, potni list, št. BA 278107, izdala UE
Ljubljana. gnq-54105
Jemc Nevenka, Bilečanska ul. 4, Ljubljana, potni list, št. BA 616441, izdala UE
Ljubljana. gng-54140
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Jerkič Alenka, Velika čolnarska ul. 6/a,
Ljubljana, potni list, št. BA 994729, izdala
UE Ljubljana. gnb-54545
Juriša Mario, Celjska cesta 21, Vojnik,
potni list, št. BA 602029. gns-54203
Kolednik Boštjan, Kobilščak 9, Radenci, potni list, št. BA 925650, izdala UE Gornja Radgona. gnp-54431
Kosem Tanja, Trg svobode 7, Tržič, potni list, št. BA 968319. gni-54188
Kosmač Manca, Krnica 37/a, Zgornje
Gorje, potni list, št. BA 567773. gnj-54287
Kostrešević Jasmina, Vodnikova 200/a,
Ljubljana, potni list, št. BA 666759, izdala
UE Ljubljana. gnb-54320
Krizmanič Vinko, Štularjeva ulica 8, Ljubljana, potni list, št. AA 460275, izdala UE
Ljubljana. gnq-54205
Križ Bogdan, Rudnik 6, Kočevje, potni
list, št. AA 737751, izdala UE Kočevje.
gno-54207
Kuhar Ivana Ana, Kajuhova ulica 40, Ljubljana, potni list, št. BA 135759, izdala UE
Ljubljana. gnv-54150
Kunst Tomaž, Gabrščkova 97, Ljubljana, potni list, št. AA 57584. gnp-54281
Lapajne Simon, Peričeva ulica 31, Ljubljana, potni list, št. BA 950951, izdala UE
Ljubljana. gns-54103
Lasnik Slavko, Dovje 88, Mojstrana, potni list, št. AA 13051, izdala UE Jesenice.
gnc-54473
Latić Edin, Videm 58, Videm-Dobrepolje, potni list, št. AA 559418. gnp-54256
Lipar Maja, Dolova 2, Medvode, potni
list, št. BA 897999, izdala UE Ljubljana.
gno-54257
Lorbek Ljubica, Funtkova 36, Ljubljana,
potni list, št. AA 302946, izdala UE Ljubljana. gnr-54479
Lorber Boris, Topole 15, Domžale, potni list, št. AA 644453, izdala UE Domžale.
gnd-54193
Lovšin Marko, Brodarjev trg 11, Ljubljana, potni list, št. BA 897765, izdala UE
Ljubljana. gnz-54396
Lužar Leon, Bratov Učakar 128, Ljubljana, potni list, št. AA 977709, izdala UE
Ljubljana. gnh-54389
Majal Brigita, Volkmerjeva 39, Ptuj, potni list, št. BA 975657. gnv-54450
Majdič Nataša, Negastrn 8, Moravče,
potni list, št. CA 15106, izdala UE Domžale. gnp-54406
Malovrh Marko, Rova, Na klancu 3, Radomlje, potni list, št. BA 997865, izdala UE
Domžale. gnq-54130
Malovrh Maruška, Rova, Na klancu 3,
Radomlje, potni list, št. BA 621481, izdala
UE Domžale. gnn-54133
Malovrh Metka, Rova, Na klancu 3, Radomlje, potni list, št. BA 621480, izdala UE
Domžale. gno-54132
Malovrh Nada, Rova, Na klancu 3, Radomlje, potni list, št. AA 125105, izdala UE
Domžale. gnp-54131
Marenčič Miha, Jaka Platiše 1, Kranj,
potni list, št. BA 749278. gnt-54502
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Mihoci Dejan, Jakčeva 37, Ljubljana, potni list, št. BA 375357. gnv-54275
Miklavčič Darja, Branik 213, Branik, maloobmejno prepustnico, št. AI 111400, izdala UE Nova Gorica. gnk-54286
Mlinšek Andrej, Milčinskega ulica 11,
Celje, potni list, št. BA 522421. gng-54490
Moškrič Marko, Cesta 13. julija 16, Ljubljana, potni list, št. CA 33527, izdala UE
Ljubljana. gno-54507
Možic Jožica, Kompolje 23, Boštanj, potni list, št. AA 237546. gnw-54499
Muše Katja, Kunaverjeva ulica 8, Ljubljana, potni list, št. BA 853165, izdala UE
Ljubljana. gnd-54418
Nemec Ksenija, Miren 41/a, Miren, potni list, št. AA 285712, izdala UE Nova Gorica. gnz-54196
Nemec Ksenija, Miren 41/a, Miren, maloobmejno prepustnico, št. AI 73903, izdala UE Nova Gorica. gny-54197
Nemec Miloš, Opekarska cesta 53, Ribnica, potni list, št. BA 863902, izdala UE
Ribnica. gns-54353
Nemec Stanko, Miren 41/a, Miren, potni list, št. AA 174273, izdala UE Nova Gorica. gnc-54194
Nemec Stanko, Miren 41/a, Miren, maloobmejno prepustnico, št. AI 140158, izdala UE Nova Gorica. gnb-54195
Novak Frančišek, Lepa pot 1, Celje, potni list, št. AA 836137. gni-54163
Novak Jože, Lunačkova ulica 10, Ljubljana, potni list, št. BA 290010, izdala UE
Ljubljana. gnm-54559
Novaković Branko, Slivna 40, Vače, potni list, št. AA 595388. gnq-54555
Novaković Jožefa, Slivna 40, Vače, potni list, št. AA 474375. gnp-54556
Okičič Mevludin, Tinjan 38, Škofije, maloobmejno prepustnico, št. AI 123461, izdala UE Koper. gnf-54291
Pajnič Katarina, Bukovica 17, Ribnica,
potni list, št. BA 936187. gnt-54102
Palaković Diana, Lucija, Fazanska cesta
4, Portorož - Portorose, potni list, št. BA
578904, izdala UE Piran. gnf-54441
Pavičević Silva, Partizanska 47, Škofja
Loka, potni list, št. AA 582236. gnr-54429
Petančič Boštjan, Ljubljanska cesta 116,
Domžale, potni list, št. BA 157712, izdala
UE Domžale. gnv-54250
Petančič Tomaž, Ljubljanska cesta 116,
Domžale, potni list, št. BA 142261, izdala
UE Domžale. gnw-54249
Podbevšek Jan, Ig 443, Ig, potni list, št.
BA 798377, izdala UE Ljubljana.
gne-54292
Podbevšek Veronika, Ig 443, Ig, potni
list, št. BA 66315, izdala UE Ljubljana.
gnd-54293
Podgornik Aleš, Kurirska pot 2, Cerklje
na Gorenjskem, potni list, št. BA 868169.
gnu-54176
Podkrajšek Damjana, Bevkova 7, Žalec,
potni list, št. BA 598948. gni-54463
Podkrajšek Nejc, Bevkova 7, Žalec, potni list, št. BA 620405. gnj-54462

Podržaj Peter, Valjavčeva ulica 18/b,
Ljubljana, potni list, št. AA 455019, izdala
UE Ljubljana. gns-54153
Požar Rok, Kompolje 23, Boštanj, potni
list, št. BA 921616. gnv-54500
Pregl Kazimir, Rožna dolina, Cesta
IV/46, Ljubljana, potni list, št. CA 28643,
izdala UE Ljubljana. gnt-54381
Savič Nenad, Vir , Papirniška c. 9/a,
Domžale, potni list, št. AA 246979, izdala
UE Domžale. gnm-54134
Sivić Jasminka, Resljeva cesta 32, Ljubljana, potni list, št. AA 453553, izdala UE
Ljubljana. gnd-54093
Skerbiš Alfred, Cesta proletarskih brigad 63, Maribor, potni list, št. BA 113452.
gnq-54255
Skubic Branko, Blatna Brezovica 44, Vrhnika, potni list, št. AA 862291, izdala UE
Vrhnika. gnp-54581
Skubic Matej, Blatna Brezovica 44, Vrhnika, potni list, št. BA 839617, izdala UE
Vrhnika. gnq-54580
Slekovec Vilibald, Rošnja 28, Starše, potni list, št. AA 22192. gnl-54185
Spanu Salvatore, Kopališka pot 14,
Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. BA
15390. gnx-54148
Srebernič Ana Helena, Solkan, Pionirska ulica 17, Nova Gorica, maloobmejno
prepustnico, št. AI 81249, izdala UE Nova
Gorica. gnk-54536
Stanič Petra, Jereslavec 19, Kapele, potni list, št. CA 30067, izdala UE Brežice.
gne-54442
Stojanović Milenko, Študentovska ulica
13, Ljubljana, potni list, št. BA 883427,
izdala UE Ljubljana. gnk-54586
Sušnik Andrej, Glavarjeva 49, Ljubljana,
potni list, št. AA 764518, izdala UE Ljubljana. gnw-54549
Ščuka Emil, Volčji grad 9, Komen, potni
list, št. AA 430276, izdala UE Sežana.
gnq-54430
Šeško Boris, Brezje pri Dovškem 9, Senovo, potni list, št. AA 126876, izdala UE
Krško. gny-54497
Šiljević Fehim, Clevelandska 15, Ljubljana, potni list, št. BA 109750, izdala UE
Ljubljana. gnt-54277
Šinkovec Sabina, Čekovnik 2, Idrija, potni list, št. BA 517520. gnb-54420
Škrlec Alenka, Velesovo 65, Cerklje na
Gorenjskem, potni list, št. AA 707688, izdala UE Kranj. gnc-54169
Škrlec Rok, Velesovo 65, Cerklje na Gorenjskem, potni list, št. BA 924726.
gny-54172
Škrlec Simon, Velesovo 65, Cerklje na
Gorenjskem, potni list, št. AA 707689.
gnz-54171
Štorman Darko, Lopata 23/a, Celje, potni list, št. CA 39120. gng-54365
Težak Boris, Kristanova ulica 6, Ljubljana, potni list, št. AA 000452146, izdala UE
Ljubljana. gnb-54095
Todorović Goran, Brilejeva ulica 7, Ljubljana, potni list, št. AA 827626, izdala UE
Ljubljana. gnz-54121
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Toskaj Arvioneta, Ranca 23/a, Pesnica
pri Mariboru, potni list, št. BA 714165, izdala UE Pesnica. m-734
Trajkovska Mirjana, Ulica Emilia Driolia
7, Izola - Isola, potni list, št. AA 510060,
izdala UE Koper. gng-54290
Trček Darko, Novovaška ulica 87, Žiri,
potni list, št. AA 787994. gny-54247
Trdan Matjaž, Sošje 3/b, Ribnica, potni
list, št. BA 528873, izdala UE Ribnica.
gny-54397
Vah Jasna, Kidričeva 17, Velenje, potni
list, št. BA 137442. gnw-54524
Vasle Janez, Gregorčičeva ulica 16, Domžale, potni list, št. CA 26163, izdala UE
Domžale. gnt-54577
Vengar Petra, Cesta talcev 3/a, Jesenice, potni list, št. BA 661976, izdala UE
Jesenice. gnc-54519
Vergo Sašek, Nemška loka 7, Kočevje,
potni list, št. BA 758436, izdala UE Kočevje. gnq-54409
Vidovič Stanko, Meškova 10, Ptuj, potni
list, št. BA 150389. gnj-54187
Vrhovec Aleš, Brezovica pri Borovnici
43, Borovnica, potni list, št. BA 847417,
izdala UE Vrhnika. gny-54122
Zidar Ivan, Goriška cesta 44, Velenje,
potni list, št. AA 374450. gng-54415
Zvržina Mitja, Ljubljanska cesta 133, Domžale, potni list, št. BA 433657, izdala UE
Domžale. gnj-54587

Osebne izkaznice
Arh Meta, Streliška ulica 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 215274. gnl-54510
Bedrač Martina, Gibina 27, Vitomarci,
osebno izkaznico, št. 676448. gnl-54435
Bertoncelj Marjan, Jelendol 10, Tržič,
osebno izkaznico, št. 589363. gnu-54451
Biček Andreas Uroš, Gorenjskega odreda 6, Kranj, osebno izkaznico, št. 576535.
gnv-54525
Bijol Matevž, Spodnji trg 13, Radlje ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 336071.
gnk-54186
Bogataj Nataša, Cankarjeva 20, Kranj,
osebno izkaznico, št. 613886. gnr-54529
Bolha Franc, Ig 3, Ig, osebno izkaznico,
št. 201269. gny-54347
Bürmen Miran, Nemčavci 2, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 429773.
gnq-54284
Časar Simon, Šalovci 166, Šalovci, osebno izkaznico, št. 317085. gnl-54285
Čepeljnik Mihael, Medenska 2, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 356495.
gnt-54302
Čerin Petra, Dolge njive 11/a, Lenart v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
307267. m-747
Črnigoj Dajana, Sergeja Mašere 7, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
386664. gny-54522
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Čuk Ines, Povšetova 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 547008. gnj-54487
Demšer Matjaž, Mala vas pri Grosupljem
48, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
333936. gnp-54306
Dobaja Danijela, Brengova 56, Cerkvenjak, osebno izkaznico, št. 796115. m-736
Dobravc Janja, Dolenja vas pri Krškem
26, Krško, osebno izkaznico, št. 409622.
gnh-54189
Dokl David, Šaleška 19, Velenje, osebno izkaznico, št. 382988. gne-54417
Dolinar Blanka, Reteče 163, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 519853.
gnk-54136
Drnovšek Blanka, Jesenovo 38, Čemšenik, osebno izkaznico, št. 401208.
gnw-54199
Fabjančič Martin, Loka pri Zidanem mostu 96, Loka pri Zidanem Mostu, osebno
izkaznico, št. 657104. gne-54242
Flere Jože, Martinja vas 36, Velika Loka,
osebno izkaznico, št. 439394. gnw-54099
Fon Marija, Tržaška 39, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 535460. gnu-54276
Furza Regina Kazimiera, Industrijska 20,
Maribor, osebno izkaznico, št. 751252.
gnr-54254
Gala Bem Danica, Streliška 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 281042. gnu-54501
Gale Tanja, Zaloška 65/b, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 45092. gnq-54155
Galuf Saša, Petelinkarjeva 1, Kisovec,
osebno izkaznico, št. 192213. gng-54165
Golob Jan, Mlinska pot 23, Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico, št. 282573.
gng-54590
Golob Kristina, Poljanski nasip 32, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 79621.
gng-54215
Grabrovec Martina, Parecag 159, Sečovlje - Sicciole, osebno izkaznico, št.
275621. gno-54432
Gragar Štefan, Preska nad Kostrevnico
7, Šmartno pri Litiji, osebno izkaznico, št.
738471. gnd-54568
Gregor Alojzij, Troblje 5, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št. 32480.
gnf-54466
Ilić Dragomir, Petrovičeva 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 328737. gnj-54412
Ilić Stojanka, Steletova 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 201630. gnm-54209
Jakšič Valentin, Tomačevska cesta 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 722110.
gnb-54570
Jaušovec Karl, Kovaška cesta 53, Lovrenc na Pohorju, osebno izkaznico, št.
515893. gnz-54421
Kajfež Stanko, Neubergerjeva 22, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 304835.
gny-54097
Kanivalsky Marija, Pajkova ulica 24, Maribor, osebno izkaznico, št. 429775.
gnx-54448
Karnar Marijan, Rudniška 7, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 461988. gnu-54251

Kavčič Stanislav, Pohorska cesta 21, Mislinja, osebno izkaznico, št. 538637.
gns-54453
Kerševan Peter, Kmečka pot 24, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 223568.
gno-54532
Klaneček Stanislav, Ormoška cesta 26,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 738109.
gnl-54335
Klodič Gajšek Majda, Cesta Andreja Bitenca 181, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
250305. gni-54263
Kobal Lara, Čežarji, Pot Elvire Vatovec
3, Pobegi, osebno izkaznico, št. 225065.
gni-54288
Kodba Igor, Polje, Cesta XII/2a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 313846.
gnp-54560
Kolenc Urban, Belsko 50, Postojna, osebno izkaznico, št. 31801. gnk-54161
Komac Janez, Strmec 31, Log pod Mangartom, osebno izkaznico, št. 311410.
gns-54428
Kos Milena, Gregorčičeva 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 132508. gnk-54411
Kostić Miloš, Grednikove brigade 19,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
362286. gnl-54535
Kovač Smail, Prešernova 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 631852. gnu-54351
Kovačič Srečko, TZO 60, Kočevje, osebno izkaznico, št. 538029. gnh-54289
Kranjc Marjan, Podvrh 37, Mozirje, osebno izkaznico, št. 436517. gnr-54204
Kristan Slavka, Krožna ulica 19, Kranj,
osebno izkaznico, št. 619854. gnn-54558
Krivec Jožef, Trnje 72, Pivka, osebno
izkaznico, št. 269223. gnm-54459
Križman Jasna, Cankarjeva ulica 33, Trebnje, osebno izkaznico, št. 282801.
gnd-54393
Kumer Gregor, Cesta 24. junija 21, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 673500.
gnq-54280
Kurtuma Vida, Čanžekova 17, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 89393. gng-54190
Laznik Natale, Roška 4, Kočevje, osebno izkaznico, št. 299862. gnr-54454
Merčun Aleš, Zvezda 19, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 127952. gnw-54124
Moravec Darjo, Rožna 18, Idrija, osebno izkaznico, št. 576725. gnv-54200
Novak Brigita, Zdole 40, Kozje, osebno
izkaznico, št. 41382. gnr-54179
Novak Franšiška, Nusdorferjeva 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 596369.
gnp-54506
Novak Nada, Ulica 15. aprila 12, Dobova, osebno izkaznico, št. 57750.
gnm-54159
Novak Uroš, Papirniški trg 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 213013. gns-54478
Oreški Slavko, Razvanje, Pri opekarni
26, Maribor, osebno izkaznico, št. 276872.
gnj-54162
Pajek Aleksander, Greenwiška 8, Maribor, osebno izkaznico, št. 514670. m-732
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Pavlič Ana Elizabeta, Tupaliče 14, Preddvor, osebno izkaznico, št. 743621.
gnb-54245
Pavlič Žiga, Milana Majcna 29/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 375744.
gnc-54269
Podgornik Aleš, Kurirska pot 2, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
300626. gnv-54175
Primožič Tadej, Na Šancah 10, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
298561. gnp-54156
Princ Dušan, Plečnikova ulica 1, Celje,
osebno izkaznico, št. 42037. gni-54363
Puhanič Marijo, Žabjek 21, Višnja Gora,
osebno izkaznico, št. 808217. gne-54142
Rajšelj Marija, Dolga vas, Cesta v Log 8,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 434559.
gnb-54445
Robar Cvetka, Pečke 45, Makole, osebno izkaznico, št. 408039. gnx-54198
Rojec Frančiška, Igriška 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 799038. gnc-54244
Rozman Tomaž, Polje, Cesta VI/2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 638927.
gnl-54139
Sagadin Marija, Stražgonjca 40, Pragersko, osebno izkaznico, št. 160349.
gnn-54208
Sebeglia Darija, Janka Puclja 5, Kranj,
osebno izkaznico, št. 829236. gno-54182
Skubic Metka, Blatna Brezovica 44, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 16474.
gno-54582
Starčević Tanja, Sallumines 9/a, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 379948.
gnt-54427
Steineker Marjan, Radvanjska cesta
108, Maribor, osebno izkaznico, št.
796990. gnd-54218
Strle Jure, Cankarjeva 8, Radovljica,
osebno izkaznico, št. 395749. gng-54440
Škrlec Simon, Velesovo 65, Cerklje na
Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
771247. gnb-54170
Šol Emilijan, Maistrova 5, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št. 40262.
gnn-54283
Tombac Ištvan, Mačkovo naselje 3, Šenčur, osebno izkaznico, št. 111316.
gne-54367
Tomšič Brigita, Erazmova 3, Postojna,
osebno izkaznico, št. 279721. gns-54528
Trdan Matjaž, Sošje 3/b, Ribnica, osebno izkaznico, št. 325673. gnx-54398
Tropenauer Mihael, Plitvica 2, Apače,
osebno izkaznico, št. 270016. gnn-54433
Vanič Jani, Cesta Krških žrtev 74, Krško, osebno izkaznico, št. 30923.
gnx-54423
Veble Silvestra Marija, Poljanski nasip
28, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
159332. gnq-54355
Vodišek Edvin, Krpanova 3, Izola - Isola,
osebno izkaznico, št. 279033. gnp-54456
Zalaznik Angela, Tunjice 20, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 655129. gno-54407
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Zaspan Mirko, Kajuhova ulica 1, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 496928. gnt-54452
Zaverla Jožefa, Kavče 14/a, Velenje,
osebno izkaznico, št. 460404. gnf-54491
Zidar Ivan, Goriška cesta 44, Velenje,
osebno izkaznico, št. 741155. gnh-54414
Žontar Ljudmila, Popovičeva 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 704623.
gnc-54394

Vozniška dovoljenja
Arh Meta, Streliška ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1352638, reg. št. 229967, izdala UE Ljubljana. gnm-54509
Arnejšek Majda, Kamna Gorica 77, Kamna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 820925, reg. št. 18722. gnt-54127
Babnik Anže, Polje pri Vodicah 24/a,
Vodice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1024055, reg. št. 207021, izdala UE Ljubljana. gnq-54405
Beigot Rajka, Cesta vstaje 21, Lovrenc
na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 477, izdala UE Ruše. m-724
Bezjak Matjaž, Mariborska cesta 35/b,
Dravograd, vozniško dovoljenje, kat. BCE,
reg. št. 4831. gnb-54495
Bizovičar Darko, Bobovek 20, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 641652,
reg. št. 36200, izdala UE Kranj.
gnm-54388
Blagojević Radule, Borova vas 29, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
67594, reg. št. 4440, izdala UE Maribor.
m-707
Bobnar Anton, Gorenja vas, Reteče 66,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 7570, izdala UE Škofja Loka.
gnk-54311
Bošnjak Fadil, Planina 14, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1372,
reg. št. 39482, izdala UE Kranj. gns-54228
Brates Marko, Trubarjeva 7, Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
23008. gnn-54483
Brcar Peter, Šentrupert 95, Šentrupert,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
906780, reg. št. 4058, izdala UE Trebnje.
gnl-54310
Brenčič Tanja, Poštna ulica 7/a, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
14778, izdala UE Vrhnika. gnm-54184
Burič Milan, Zidanškova 16, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
208. gnv-54225
Cenc Edo, Sokolska ulica 81, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
719442, reg. št. 87187, izdala UE Maribor. m-709
Cerjak Ivan, Ločica 85, Polzela, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 79880,
izdala UE Žalec. gnk-54436
Cestnik Alojz, Draženci 19, Hajdina, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 8573,
izdala UE Ptuj. gnq-54230

Colarič Branko, Plešičeva ulica 49, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
732750, reg. št. 30608, izdala UE Ljubljana. gny-54101
Čepeljnik Mihael, Medenska 2, Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1265385, reg. št. 225201, izdala UE
Ljubljana. gns-54303
Čerin Petra, Dolge njive 11/a, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1160347, reg. št. 10395.
m-746
Černe Blaž, Blejska Dobrava 72, Blejska Dobrava, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 743544, izdala UE Jesenice.
gnl-54160
Češnjevar Valentina, Cesta na Markovec
53, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 46283, izdala UE
Koper. gns-54378
Črnigoj Dajana, Sergeja Mašere 7, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
B, št. 20068, izdala UE Koper, II. duplikat.
gnk-54486
Debeljak Polonca, Hotovlja 8, Poljane
nad Škofjo Loko, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 26026, izdala UE Škofja Loka.
gnl-54460
Demšar Viktor, Štefetova ulica 33, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1194557, reg. št. 48833, izdala UE Kranj.
gns-54578
Doler Irena, Zavrh 7/a, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 17842, izdala UE Žalec. gnv-54350
Dolinar Blanka, Reteče 163, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 28326, izdala UE Škofja Loka.
gnj-54137
Dolinar Urška, Zelenica 4, Tržič, preklic
vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 30/2001. gnl-54135
Domić Mirko, Velika čolnarska ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 229473, reg. št. 139882, izdala UE
Ljubljana. gnv-54475
Drenovec Peter, Trg mladinskih delovnih brigad 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 766991, reg. št.
152486, izdala UE Ljubljana. gno-54157
Feiertag Dušan, Rožengrunt 13, Sv.Ana
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 692322, reg. št. 6681, izdala
UE Lenart. m-721
Fergola Vladimir, Jastrebci 14, Kog, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 10075,
izdala UE Ormož. gnr-54379
Ferlinc Branko, Zg. Gradišče 23/a, Zgornja Velka, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg. št. 7483, izdala UE Pesnica. m-744
Filistum Marino, Bertoki, Sermin 27, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. 15903. gng-54240
Flere Jože, Martinja vas 36, Velika Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1384356, reg. št. 5910, izdala UE Trebnje. gnx-54098
Forte Mihael, Dermastijeva ulica 9, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
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S 758672, reg. št. 28468, izdala UE Domžale. gnn-54533
Galuf Saša, Petelinkarjeva 1, Kisovec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1056622, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnh-54164
Gerhold Ivan, Otiški vrh 95, Dravograd,
vozniško dovoljenje, kat. AB, reg. št. 1478.
gnz-54496
Gobec Sašo, Glavni trg 22, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 912009,
reg. št. 85650, izdala UE Maribor. m-708
Godec Aljaž, Draženci 21/d, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 42593, izdala
UE Ptuj. gni-54238
Godnič Iztok, Ilirija 31, Pobegi, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 25114, izdala UE Koper. gnw-54449
Gostiša Irena, Tovarniška cesta 12/g,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 2201, izdala UE Logatec.
gnu-54426
Grabec Boris, Jama 41, Mavčiče, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 420228,
reg. št. 33295, izdala UE Kranj. gno-54282
Gramc Brigita, Pod gozdom cesta V/36,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
1282037, reg. št. 21315, izdala UE Grosuplje. gnd-54118
Gregor Alojzij, Troblje 5, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
2022. gny-54222
Hakl Marjana, Ivanocijevo naselje 14,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
9623. gnh-54239
Herceg Ivan, Novaki 77, Maruševec, Hrvaška, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1352211, reg. št. 229655, izdala UE Ljubljana. gny-54401
Hohnjec Blaž, Sreberničeva ulica 1, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
16425, izdala UE Sežana. gnu-54226
Holc Andrej, Levarjeva ulica 54, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
929140, reg. št. 105099, izdala UE Ljubljana. gne-54217
Humar Anita, Cankarjeva 13, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
41583, izdala UE Nova Gorica. gnb-54145
Hus Terezija Cvetka, Tončke Čečeve 7,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 1089, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnw-54253
Iglič Aleš, Teslova ulica 27, Begunje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 515099, reg. št. 121871, izdala UE
Ljubljana. gne-54167
Ilić Dragomir, Petrovičeva ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 1373546, reg. št. 113941, izdala UE
Ljubljana. gnh-54564
Jakšič Valentin, Tomačevska cesta 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 145662, reg. št. 66324, izdala UE
Ljubljana. gnc-54569
Jan Peter, Kardeljev trg 1, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1340197,
reg. št. 29201, izdala UE Velenje.
gno-54557
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Jelatancev Emica, Zimica 8, Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1255511, reg. št. 4667, izdala UE Ruše.
m-723
Joksić Lučka, Bernetičeva 2, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 40091, izdala UE Koper.
gnn-54383
Jorajevčič Tim, Jezerska cesta 87, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1354380, reg. št. 519191, izdala UE Kranj. gnr-54229
Jurančič Aleš, Ješenca 2/b, Rače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 913487,
reg. št. 89861. m-748jm-748
Jurca Minka, Horjul 5/a, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 887093,
reg. št. 149128, izdala UE Ljubljana.
gne-54517
Jurkošek Krofel Milena, Stantetova ulica
5, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 676958, reg. št. 14271, izdala UE
Velenje. gno-54457
Justin Tomaž, Volča 26, Poljane nad
Škofjo Loko, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 29/2001.
gnt-54227
Kacin Igor, Cankarjeva 26, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, št. 33993, izdala
UE Nova Gorica. gnn-54233
Kadunc Primož, Gradiške Laze 33, Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
S 1184029, izdala UE Litija. gnp-54531
Kastelic Mavricij, Vrbovo 75, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1084038, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnq-54180
Kitek Jaroslav, Razlagova 3, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
554115, reg. št. 483, izdala UE Celje.
gnm-54434
Klipšteter Rudi, Maistrova 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
610544, reg. št. 22210, izdala UE Maribor. m-717
Klodič Gajšek Majda, Cesta Andreja Bitenca 181, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 481442, reg. št. 88863,
izdala UE Ljubljana. gnj-54262
Knep Ivanka, Prušnikova 32, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
497594, reg. št. 7882. m-745
Kocina Urška, Cesta na Čuklje 14, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, reg.
št. 46003, izdala UE Nova Gorica.
gnj-54112
Kodelja Almira, Idrijska cesta 7, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH in inštruktorsko, kat. ABCDE, št. 6718,
št. S 1067232, reg. št. 9133. gnn-54458
Kodrič Zvezdana, Zakl 16/a, Podlehnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
35846, izdala UE Ptuj. gns-54278
Kodrman Štefanija, Praprošče 15, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 18595,
izdala UE Litija. gnd-54168
Kosmač Zvonko, Lokrovec 41, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 18157.
gnk-54461

Kostelec Pavel, Drašiči 13, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1133008, reg. št. 3645, izdala UE Metlika.
gnl-54485
Košar Janja, Žigrski vrh 6, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11098.
gnd-54468
Kovačec Emil, Kvedrova 38, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14736,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnf-54241
Kovačič Tanja, Pohorska 52, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 573728,
reg. št. 89436. m-719
Kovačič Tanja Klara, Cesta talcev 31,
Višnja Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 980981, reg. št. 17341, izdala UE
Grosuplje. gnb-54470
Kozelj Kristjan, Hotemaže 44, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1194235, reg. št. 48660, izdala UE Kranj.
gny-54547
Krajnc Milan, Lackova 128, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 60033,
reg. št. 3560, izdala UE Maribor. m-710
Krajnc Peter, Smolnik 15, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGCHE, št. S
1357197, reg. št. 7482. m-749
Kralj Alenka, Ljubljanska 40, Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1206330, reg. št. 20291, izdala UE Grosuplje. gns-54178
Krašna Alenka, Potoče 7, Dobravlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 784423,
reg. št. 14306, izdala UE Ajdovščina.
gnl-54410
Krebs Gregor, Rdeči breg 19, Lovrenc
na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 8830, izdala UE Ruše. m-726
Krevh Rudolf, Zdravkova ulica 10, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
372189, reg. št. 38259, izdala UE Maribor. m-714
Krgović Slavoljub, Veluškova 7, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 14788, izdala UE Koper.
gnt-54377
Križman Jasna, Cankarjeva ulica 33, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1384236, reg. št. 11880, izdala UE Trebnje. gne-54392
Kukovec Ljubo, Zabovci 51, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30814.
gny-54472
Kumer Gregor, Cesta 24. junija 21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1488121, reg. št. 168813, izdala UE Ljubljana. gnr-54279
Leban Mitja, Grgar 205, Grgar, vozniško
dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
gnr-54154
Leva Jožef, Okoška gora 25, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 8564. gnk-54111
Levstik Iztok, Travniška 7, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16687, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnl-54385
Lorber Boris, Topole 15, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1474678,
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reg. št. 36125, izdala UE Domžale.
gne-54192
Lušina Primož, Dražgoše 49, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
22561, izdala UE Škofja Loka. gnx-54123
Marinković Vlastimir, Staneta Severja 20,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1331302, reg. št. 56556, izdala UE
Maribor. m-712
Mejaš Jože, Martinja vas 36, Mokronog,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
991711, izdala UE Trebnje. gnl-54360
Murgić Vesna, Sarsko 7, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1418855, reg.
št. 236767, izdala UE Ljubljana. gnf-54516
Mužič Franc, Medana 7, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje. gnw-54224
Novak Aleš, Prepuž 20, Zgornja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg.
št. 21549, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnz-54371
Oreški Slavko, Pri opekarni 26, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
576058, reg. št. 101030. m-741
Pajek Aleksander, Greenwiška 8, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
610140, reg. št. 100848, izdala UE Maribor. m-731
Paradiž Aleš, Dobja vas 78, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 17870, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnz-54221
Paravan Anton, Cankarjeva 80, Nova Gorica, vozniško dovoljenje. gnm-54234
Parma Andrej, Rožna dolina, Cesta X/2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 516343, reg. št. 167578, izdala UE
Ljubljana. gnv-54575
Partalo Dušanka, Opekarska 8, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
22981, izdala UE Koper. gnz-54546
Perko Aleksander, Kozinova 11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1289918, reg. št. 114834. m-740
Perko Jože, Ljubljanska cesta 33, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 7405, izdala UE Kočevje. gnx-54523
Peršolja Lavra, Šmartno 79, Kojsko, vozniško dovoljenje. gnp-54231
Pesjak Andreja, Klemenova ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1065217, reg. št. 210016, izdala UE Ljubljana. gnr-54579
Peteršič Ivanka, Dornava 71/a, Dornava, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
6909, izdala UE Ptuj. gnf-54120
Podkrajšek Bojan, Bevkova 7, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
903710, izdala UE Žalec. gnh-54464
Podkrajšek Damjana, Bevkova 7, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 902103,
izdala UE Žalec. gng-54465
Pogačnik Matevž, Tovarniška 24, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
492179, reg. št. 7567. gno-54382
Potočki Saša, Sp. Hlapje 3, Jakobski
Dol, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 11885, izdala UE Pesnica. m-725
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Premoša Aleš, Cvetna ulica 14, Turnišče, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
14776, izdala UE Lendava. gnc-54494
Pučko Klemen, Jakčeva ulica 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
1049262, reg. št. 207678, izdala UE Ljubljana. gnu-54151
Puhanič Marijo, Žabjek 21, Višnja Gora,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1414979, reg. št. 22554, izdala UE Grosuplje. gnf-54141
Pungartnik Andrej, Celovška c. 14, Mežica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16851, izdala UE Ravne na Koroškem.
gng-54115
Radumilo Danija, Gunceljska cesta 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1368221, reg. št. 39535, izdala UE
Ljubljana. gnp-54106
Rajšer Boris, Ul. frankolovskih žrtev 88,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 25615, izdala UE Celje. gnv-54550
Ravnikar Vladomir, Lošca 21, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
124, izdala UE Vrhnika. gnw-54174
Recek Anton, Dolnji Slaveči 93, Grad,
vozniško
dovoljenje,
št.
13410.
gnx-54223
Rogelšek Mihael, Okt. revolucije 10/a,
Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 9069, izdala UE Izola. gnr-54129
Rojic Nada, Riharjeva ulica 36, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1351583, reg. št. 231121, izdala UE Ljubljana. gnh-54589
Rojina Matej, Lepodvorska ulica 15, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 9/20001.
gnd-54268
Roškarič Marjana, Škapinova 9, Celje,
vozniško dovoljenje, št. S 1436639, reg.
št. 47638. gnc-54369
Rožanec Maja, Ferda Bidovca 4, Izola Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11397, izdala UE Izola. gnl-54235
Sajovic Mihael, Jezerska cesta 100/b,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
420406, reg. št. 8412, izdala UE Kranj.
gnj-54387
Sitar Slavko, Smrečnikova 6, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10296, izdala UE Novo mesto. gnk-54236
Skubic Metka, Blatna Brezovica 44, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6958, izdala UE Vrhnika. gnn-54583
Snoj Branka, Savlje 77, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 102204,
reg. št. 182723, izdala UE Ljubljana.
gnk-54561
Srdoč Kristjan, Razgledna pot 14, Ankaran - Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 29704. gno-54232
Stanič Petra, Jereslavec 19, Kapele, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14205, izdala UE Brežice. gnc-54444
Stepišnik Darja, Latkova vas 60, Prebold, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1346797, izdala UE Žalec. gnt-54527

Stojanović Milenko, Študentovska ulica
13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1419338, reg. št. 223996,
izdala UE Ljubljana. gnl-54585
Stražar Sandi, Nova ulica 3, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
701434, reg. št. 16556, izdala UE Domžale. gno-54107
Šakotić Srečko, Brilejeva ulica 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1482494, reg. št. 240969, izdala UE
Ljubljana. gnv-54100
Šantej Ludvik, Šlandrova cesta 12, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
151613, reg. št. 8827, izdala UE Velenje.
gnp-54181
Škafar Beno, Bohovska 9, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 917421,
reg. št. 85176. m-743
Škrlec Simon, Velesovo 65, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 807012, reg. št. 44057, izdala UE
Kranj. gnx-54173
Šol Emilijan, Maistrova 5, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, reg.
št. 13328. gnc-54119
Šter Janez, Groharjevo naselje 56, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 6116, izdala UE Škofja Loka.
gnu-54455
Štorman Darko, Lopata 23/a, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 38193.
gnh-54364
Štrucelj Martin, Griblje 30/a, Gradac,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10233,
izdala UE Črnomelj. gnv-54425
Težak Boris, Kristanova ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1134308, reg. št. 169164, izdala UE Ljubljana. gnc-54094
Tomanič Franc, Gerečja vas 1/c, Hajdina, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
11068, izdala UE Ptuj. gnu-54376
Trbižan Iztok, Šmartno 88, Kojsko, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
gnf-54366
Trebše Sonja, Hradeckega cesta 24/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 969648, reg. št. 172994, izdala UE
Ljubljana. gnr-54404
Trkman Mojca, Slovenska cesta 51/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1266871, reg. št. 224962, izdala UE
Ljubljana. gno-54307
Urdih Radislav, Kostanjevica na Krasu
67/a, Kostanjevica na Krasu, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 21663, izdala UE
Nova Gorica. gnq-54380
Vajdič Gregor, Bolfenška 52, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1277973,
reg. št. 114524, izdala UE Maribor. m-737
Varšič Andrej, Ul. heroja Mohorja 8, Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 12016, izdala UE Lendava.
gnd-54493
Veble Silvestra Marija, Poljanski nasip
28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 218715, reg. št. 15437, izdala
UE Ljubljana. gnp-54356
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Vidic Nives, Gradišče 28, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1144215, reg. št. 11165, izdala UE Ajdovščina. gnd-54243
Zakrajšek Bogomir, Hubadova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 134663, reg. št. 16964, izdala UE
Ljubljana. gnd-54518
Zemljak Andrej, Cven 3/a, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 9893,
izdala UE Ljutomer. gni-54488
Zidar Ivan, Goriška cesta 44, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
531090, reg. št. 20595, izdala UE Velenje. gni-54413
Zupanič Petra, Hajdoše 24, Hajdina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 44207,
izdala UE Ptuj. gno-54357

Zavarovalne police
Ob-48289
Assistance Coris, d.o.o., Ulica bratov
Babnik 10, Ljubljana, preklicuje naslednje
zavarovalne police s številkami: 0016097,
0017542,
0021439,
0023285,
0023286,
0023288,
0023289,
0025381,
0025394,
0025395,
0025396,
0027191,
0027193,
0029532,
0030644,
0031106,
0031129,
0032614,
0032615,
0032621,
0036247,
0037612,
0037658,
0037878,
0037882,
0040273,
0041002,
0041583,
0041912,
0043198,
0043199,
0043200,
0043202,
0044192,
0044209,
0044210,
0047540,
0047668,
0049651,
0050573,
0050615,
0050626,
0052901,
0053217,
0053218,
0053219,
0055125,
0055126,
0056899,
0056914,
0057635,
0057648,
0058116,
0058312,
0060328,
0064390,
0064433,
0064504,
0064507,
0064695,
0066544,
0066904,
0067197,
0067222,
0067228,
0068127,
0068214,
0068778,
0068779,
0068780,
0068782,
0068783,
0069519,
0070140,
0070867,
0071304,
0071918,
0073152,
0073902,
0074170,
0074343,
0074364,
0075108,
0075109,
0076986,
0077508,
0078232,
0078755,
0079247,
0079276,
0079291,
0081716,
0082259,
0082985,
0083275,
0083276,
0083277,
0083764,
0084239,
0084557,
0084561,
0084671,
0084905,
0085524,
0085532,
0085533,
0085558,
0085561,
0085562,
0086144,
0086146,
0086377,
0086388,
0086496,
0086497,
0086498,
0086499,
0086500,
0086728,
0086906,
0088905,
0088949,
0090456,
0091724,
0095701,
0095702,
0095761,
0097708,
0097763,
0097773,
0098672,
0098673,
0100364,
0100990,
0101404,
0101413,
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0105755,
0105756,
0105757,
0105758,
0105759,
0105760,
0106014,
0114463,
0116886,
0116887,
0120231,
0120246,
0121302, 0122705 in serija polic:
0089461 do 0089480.
Balažic Milan, Berčičeva ulica 12, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 648126, izdala zavarovalnica Tilia. gnz-54096
Bašič Bajro, Ig 164, Ig, zavarovalno polico, št. 00101316847, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnn-54508
Biberović Almer, Virje 15, Tržič, zavarovalno polico, št. 0777873, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnh-54264
Dolinar Blanka, Reteče 163, Škofja
Loka, zavarovalno polico, št. 401370, izdala zavarovalnica Slovenica. gni-54138
Đorđić Nenad, Janševa ulica 5, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 805330, izdala
zavarovalnica Adriatic. gnz-54521
FION d.o.o., Dunajska 156, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 791657, izdala zavarovalnica Tilia. gnq-54530
Golob Robert, Levčeva ulica 13/a, Mengeš, zavarovalno polico, št. 776870, izdala zavarovalnica Tilia, na ime Štupar Bogdan. gni-54513
Gruden Marjeta, Hudovernikova ulica 1,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 315086,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnh-54114
Hambrož Branko, Vrtna ulica 39, Lovrenc na Pohorju, zavarovalno polico, št.
231685, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnd-54368
Jakofčič Anton, Cerkvišče 17, Gradac,
zavarovalno polico, št. 286164, izdala zavarovalnica Slovenica. gnj-54362
Krivic Janez Slavko, Zgoša 22, Begunje
na Gorenjskem, zavarovalno polico, št.
315869. gnk-54386
Lesinšek Matej, Dednja vas 58, Pišece,
zavarovalno polico, št. 284628, izdala zavarovalnica Slovenica. gny-54272
Vozlič Vlado, Zamušani 4/a, Gorišnica,
zavarovalno polico, št. 410050, izdala zavarovalnica Slovenica. gnb-54270
Vuzem Anton, Koželjskega 1, Velenje,
zavarovalno polico, št. 410172, izdala zavarovalnica Slovenica. gnz-54271

Spričevala
Bolha Bernarda, Jenkova 23, Velenje,
spričevalo 3. letnika in diplomo PTT srednješolskega centra, izdano leta 1979.
gng-54390
Brenkuš Tina, Milje 16, Visoko, indeks,
št. 11000240, izdala Visoka šola za zdravstvo. gnh-54514
Budna Monika, Delavska ulica 20, Mojstrana, indeks, št. 62960009, izdala Visoka šola za turizem Portorož. gnz-54571
Čehić Sara, G. Bruna 2, Izola - Isola,
spričevalo od 1 do 4. razreda OŠ Livade v
Izoli. gnz-54146

Čotar Aleš, Koseze 13, Ilirska Bistrica,
indeks, št. 21015392, izdala FDV v Ljubljani. gnt-54252
Devčič Marko, Cankarjeva 1, Sežana,
spričevalo 8. razreda OŠ Srečka Kosovela
v Sežani. gno-54482
Dreisiebner Franc, Zg. Kungota 46, Zgornja Kungota, zaključno spričevalo Gradbenega šolskega centra , izdano leta 1970.
m-739
Drobnak Sašo, Efenkova 15, Maribor,
indeks, št. 20970148, izdala Pravna fakulteta. gnw-54349
Đogić Semira, Brodarjev trg 14, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje kemijske
šole v Ljubljani, izdano leta 1993.
gnx-54248
Franko Gregor, Knezova ulica 6, Ljubljana, potrdilo o uspehu za 1. letnik Srednje
gradbene in ekonomske šole, izdano leta
1994 na ime Miletič Gregor. gnc-54469
Godec Ed, Pokojnica 2, Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za voznike
motornih vozil v Ljubljani, izdano leta 1981.
gnv-54125
Gungl Polonca, Lokavec 36, Zgornja Velka, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tekstilne šole, smer frizer, izdano leta 1993.
m-713
Hasani Emil, Štula 21, Ljubljana, diplomo Srednje gradbene in ekonomske šole v
Ljubljani, izdana leta 1999. gnn-54108
Ibrahimović Ramo, Pobuđe, Bratunac,
BIH, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbenega šolskega centra Ivana Kavčiča, Vajenska šola v Ljubljani, izdano leta 1977.
gnt-54477
Jošt Andreja, Cesta 1. maja 65, Kranj,
spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske
šole, izdano leta 1993. gnj-54512
Kolenc Polona, Trnovski pristan 8, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole v Ljublajni, izdano leta 1999.
gnt-54402
Kotnik Matjaž, Betnavska cesta 64, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 1983
in 1984. m-718
Kozar Oliver Feliks, Čelofigova 2, Kamnica, spričevalo 3. letnika Prve gimnazije
Maribor, izdano leta 1993. m-711
Kramberger Eva, Ptujska 12, Lenart v
Slov.goricah, indeks, št. 71074590, Visoka pravna šola Maribor. m-727
Krapše Nina, Einspielerjeva 44, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Juga Polak v Mariboru, izdano leta
2000. m-730
Mahne Boris, Videm 5, Cerknica, spričevalo 2. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu Šole za miličnike, izdano leta 1978.
gnk-54511
Marko Marjan, Pod hribom 15, Bistrica
ob Dravi, maturitetno spričevalo Srednje
gradbene tehnične šole Maribor, izdano leta
1971. m-720
Mihičinac Milena, Rusjanov trg 2, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ za odrasle,
izdalo Izobraževalno središče Miklošič Lju-
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bljana, izdano leta 1985, izdano na ime Oražem Milena. gny-54572
Obrovnik Vojko, Žabljek 35, Laporje, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne živilske šole Maribor, št. 241, izdano 29. 3.
1977. m-722
Omar Anton, Jelarji 24/s, Škofije, spričevalo 3. letnika Trgovske šole Koper, izdano leta 1979. gnl-54110
Omar Anton, Jelarji 24/s, Škofije, spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole.
gnm-54109
Pavlič Martina, Orehovica 18, Šentjernej, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijske šole Grm Novo mesto, izdano leta
1994. gnt-54152
Pavlovič Miroslav, Podjavorškova ulica
7, Celje, diplomo št. IV-1647, izdala Srednja šola za trgovinsko dejavnost Celje, program trgovinski poslovodja, izdana 12. 6.
1990. gnb-54395
Pintarič Branko, Ilirska 14, Maribor, zaključno spričevalo Avtoličarske šole Maribor, izdano leta 1979. m-715
Pinter Nevenka, Kavče 23, Velenje, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje trgovske
šole, izdano leta 1994 in 1995, izdano na
ime Jelenski Nevenka. gnm-54359
Poplas Mojca, Šmarska ulica 34, Sevnica, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje zdravstvene šole Celje, izdano leta 1985/86 in
1986/87. gnw-54424
Rajgelj Petra, Višnarjeva ulica 3, Medvode, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter
delno opravljeno spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje ekonomske šole v Kranju,
izdano leta 1977, 1979, 1980 in 1981.
gne-54467
Rebernak Adrijana, Čopova 23, Celje,
indeks, izdala Srednja ekonomska šola
Novo mesto leto izdaje 1989. gnh-54439
Recko Tomaž, Gorica 88, Gorica pri Slivnici, indeks, št. 41038777, izdala Fakulteta
za organizacijske vede Kranj. gnu-54480
Schramm Andreas, Selska cesta 37,
Ptuj, zaključno spričevalo Ekonomske šole
Ptuj. gnw-54374
Sotler Uroš, Ulica Konrada Banika 16,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
tehničnih strok Šiška, izdano leta 1993.
gnc-54144
Šegula Robert, Dornava 110, Dornava,
potrdilo o strokovni usposobljenosti za poslovodjo, izdano leta 1996 pri Gospodarski
zbornici Slovenije. gne-54117
Šest Irena, Sinja Gorica 59, Vrhnika, maturitetno spričevalo Gradbene tehnične
šole, izdano leta 1977, izdano na ime Setnikar Irena. gnj-54562
Škoda Sonja, Fužina 65, Zagradec, potrdilo o usposobljenosti za pomožno servirko,
izdala Srednja šola za gostinstvo in turizem v
Ljubljani dne 31. 1. 1985. gnc-54544
Trifunović Severin, Na Jami 9, Ljubljana,
indeks, št. 01000539, izdala Pedagoška
fakulteta v Ljubljani. gnd-54443
Trpin Silvan, Irča vas 23, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene tehnične šole Maribor, izdano leta 1975. m-735
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Urevc Metka, Valvazorjeva ulica 19,
Bled, spričevalo 3. letnika Srenje mlekarske in kmetijske šole v Kranju, izdano leta
2000. gnf-54566
Verhovnik Simona, Zg. Velka 4, Zgornja
Velka, spričevalo od 1 do 4. letnika in maturitetno spričevalo I. gimnazije Maribor, izdano leta 1993 do 1996. m-742
Volčanšek Matjaž, Ferkova 16, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje kmetijske strojne mehanizacije v Mariboru, izdano leta
1992. m-729
Zajec Tončka, Mali vrh pri Prežganju 3,
Ljubljana-Polje, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 1979, 1980 in 1981. gnd-54143
Ziegler Loti, Brajnikova ulica 23, Ljubljana, spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole.
gni-54588
Zovko Vinko, Reboljeva 16, Ljubljana,
preklic indeksa, objavljenega v Ur. l. RS, št.
33/2001. gnf-54216
Žunko Katja, Selniška cesta 36, Ruše,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 2000. m-728

Ostali preklici
BAJC d.o.o., Goriška 56, Ajdovščina,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1129771. gnu-54201
Bajrektarević Muharem, Bakovnik 5/b,
Kamnik, delovno knjižico. gny-54576
Bertoncelj Bojan, Posvec 9, Podnart, delovno knjižico. gnx-54273
Bračko Vladimir, Vavta vas 61, Straža,
delovno knjižico, reg. št. 43880, ser. št.
473313, izdana 1. 9. 2000 v Novem mestu. gnm-54484
Brezovšček Nataša, Vešenik 23, Slovenske Konjice, študentsko izkaznico, št.
61180819. m-738
Daewoo Motor d.o.o., Stegne 33, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1129658. gnf-54166
Đorđević Srđan, Rimska cesta 12, Ljubljana, delovno knjižico. gnv-54400
EURO ŠOLA, Gosposvetska 4, Ljubljana, odločbo o izpopolnjevanju pogojev za
izvajanje izobraževanja odraslih, št.
601-571/93-VR-TK z dne 27. 6. 1994 program izpopoljevanja v angleškem , nemškem jeziku, slovenščine za hrvaško/srbsko govoreče. gnf-54541
EURO ŠOLA, Gosposvetska 4, Ljubljana, odločbo o izpopoljevanju pogojev za
izvajanje, št. 601-571/93 z dne 26. 9.
1996 - program izpopoljevanja francoskega in italijanskega jezika za odrasle, izdalo
Ministrstvo za šolstvo in šport. gnd-54543
Gajić Drago s.p., Velesovska 69, Šenčur, licenco št. 6865/7648-RKN 28/1998
za tovorno vozilo Mercedes benz z reg. št.
KR 21-86F in tovorno vozilo Fap z reg. št.
KR 41-59K. gnr-54554
Gorjanc Borut, Dermotova ulica 14, Ljubljana,
vpisni
list
za
čoln,
št.

01-03-450/1-1995, izdan 21. 6. 1995 za
čoln z oznako IZ-525. gnx-54352
Habe Jakob, Lokovina 39/a, Dobrna,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1009374. gno-54261
Ileršič Mitja, Tržaška cesta 5, Ljubljana,
delovno knjižico. gnp-54206
ISTRA AVTO d.o.o., Šmarska cesta 5/a,
Koper - Capodistria, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0291243.
gnx-54202
Kelc Ksenja, Stojnci 53/a, Markovci, delovno knjižico. gnf-54116
Keranović Mustafa, Na gradu 5, Prestranek, delovno knjižico. gnj-54237
Kerčmar Robert, Križevci 199, Križevci,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0131052. gnk-54361
Knific Anja, Gosposvetska ulica 17, Kranj, študentsko izkaznico, št. 71119949.
m-716
Kobal Lara, Pot Elvire Vatovec 3,
Pobegi,
študentsko
izkaznico,
št.
1000252, izdala Pedagoška fakulteta.
gny-54526
Kogej Nataša, Hrašče 43, Postojna,
študentsko izkaznico, št. 18000003, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gne-54567
Köleš Sara, Staneta Rozmana 6, Murska Sobota, študentsko izkaznico, št.
18971152, izdala Filozofska fakulteta.
gnq-54563
Kovačič Amadeus, Borštnikova 51, Maribor, delovno knjižico, št. 17440. m-750
LOGETI d.o.o. CERKNICA, Čabranska
7, Cerknica, licenco za opravljanje prevoza
v notranjem cestnem prometu, št.
0001767/33 z dne 9. 3. 1998, za vozilo
TAM 130T 11B, reg. št. LJ D9-42R.
gnq-54505
Mrak Jože, Studenčiče 42, Medvode,
overjeno
kopijo
licence,
št.
004299/2945-LM37/1997 z dne 11. 12.
1997, za vozilo MAN 19.343 FC, reg. št.
LJ E4-70H. gny-54147
Novak Magdalena, Ažmanova ulica 38,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 55742.
gnw-54399
Ostrouška Marjo, Lemutova 25, Nova
Gorica, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-106/00-97,
VČ-0036/97, izdano na ime De Marttis Giancarlo. gnb-54370
PESJAK BRANKO S.P. - avtoprevoznik,
Pod Stenico 14, Vitanje, overjeno kopijo
licence za vozilo Volkswagen trasporter 1,9
TD, št. 005056/5408-LM61/1997, z reg.
tablico CE 67-86D. gni-54538
Podjavoršek Anton, Kreševa 12, Slovenj Gradec, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0150262.
gnn-54358
Pogačnik Andrej, Erbežnikova ulica 34,
Ljubljana, delovno knjižico. gnn-54408
Potrč Bojan, Jeršovci 32, Destrnik, študentsko izkaznico, št. 31200109, izdala
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Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gns-54403
Stipančič Tea, Lucan 13/b, Portorož Portorose, dijaško izkaznico, izdala SEPŠ
Koper. gnw-54274
Šavli Nataša, Komen 40, Komen, študentsko izkaznico, št. 18990649, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnx-54548
Škrlec Zlatko, Slatinska 8, Radenci, delovno knjižico. gnu-54551
ŠTOKAR d.o.o., Trpovci, Obrtniška ulica 1, Tišina, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0058294.
gng-54565
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Tomasini David, Gradnikova 6, Celje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-2573-00-98/VČ-1029-98.
gnr-54504
Topler Branko, Sp. Vižinca 60v, Radlje
ob Dravi, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1001378.
gnl-54260
Trkman Mojca, Slovenska cesta 51/b,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19341728, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnn-54308
UPRAVA RS ZA POMORSTVO KOPER,
Ukmarjev trg 2, Koper - Capodistria, potrdi-

lo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-3468/00, št. 2727, izdano na ime
Malej Matevž. gnb-54220
Vendramin Danilo, Alpska cesta 15,
Bled, delovno knjižico. gnp-54481
Zima Matjaž, Slovenčeva ulica 131, Ljubljana, delovno knjižico. gnu-54126
Zupanič Robert, Zg. Hajdina 204, Ptuj,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-695/00, št. 535. gnm-54384
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Ljubljana, Parmova 33, preklicuje
službeno izkaznico z reg. št. ZI-202/JJ na
ime Janka Jeraša. Ob-48361
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Nasprotni predlog
Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izgubljene listine
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici
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