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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN)
ZJN-03-B - 42. člen
Naročilo objave glavnih
podatkov o izidu razpisa za
blago
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih
Št. 11/2-75/19/2001
Ob-49990
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. Datum izbire: 11. 5. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): naročnik je na podlagi vloženega
zahtevka za revizijo v celoti razveljavil sklep o
izbiri
najugodnejšega
ponudnika
št.
11/2-75/1/01 z dne 30. 3. 2001 ter sprejel
odločitev, da se postopek oddaje javnega naročila zaključi, dobava kabla tipa TK 59 (G)M
dimenzij 300×4×0,6 – 500×4×0,6 pa bo
vključena v javni razpis, za katerega je naročnik objavil predhodni razpis v Uradnem listu
RS, št. 22-23 z dne 30. 3. 2001, Ob-45845.
5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava telekomunikacijskih
kablov tipa TK 59 (G)M dimenzij
300×4×0,6; 350×4×0,6, 400×4×0,6;
500×4×0,6.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000, Ob-36515.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 11/2-75/18/2001
Ob-49992
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. Datum izbire: 11. 5. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): naročnik je na podlagi vloženega zahtevka za revizijo v celoti razveljavil sklep o
izbiri
najugodnejšega
ponudnika
št.
11/2-75/2/01 z dne 30. 3. 2001 ter sprejel
odločitev, da se postopek oddaje javnega naročila zaključi, dobava kabla tipa TK 59 (G)M
dimenzij 3×4×0,4 – 600×4×0,6 pa bo vključena v javni razpis, za katerega je naročnik
objavil predhodni razpis v Uradnem listu RS,
št. 22-23 z dne 30. 3. 2001, Ob-45845.
5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava telekomunikacijskih kablov tipa TK 59 (G)M dimenzij
3×4×0,4;
5×4×0,4;
10×4×0,4,
15×4×0,4;
25×4×0,4;
35×4×0,4;
50×4×0,4; 75×4×0,4; 100×4×0,4;
150×4×0,4; 200×4×0,4; 250×4×0,4;
300×4×0,4; 350×4×0,4; 400×4×0,4;
500×4×0,4; 600×4×0,4.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000,
Ob-36517.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 405-0053/2000
Ob-50145
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za dobavo in vgradnjo
opreme za šolske prostore, telovadnico in
večnamensko dvorano Gimnazije Ptuj.
3. Datum izbire: 7. 5. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lesnina MG Oprema, d.d.,
Ljubljana, Podjetje za inženiring, Parmova
53, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Gimnazija Ptuj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in vgradnja opreme
za šolske prostore, telovadnico in večnamensko dvorano (brez tehnološke
opreme).
7. Pogodbena vrednost: 143,076.034,16
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.

Leto XI

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
153,086.756,26 SIT, 143,076.034,16 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 102 z dne 10. 11. 2000,
Ob-38560.
Ministrstvo za šolstvo in šport

ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov
o izidu razpisa gradbenih del
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih
Št. 015176
Ob-50050
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 23. maj 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril navedenih v razpisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbeni rok, ponudbeni odstotek za obračun manipulativnih stroškov).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalna operativa, d.d.,
Povšetova 8, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja črpališča s
tlačnim vodom po Anžurjevi ulici.
7. Pogodbena vrednost: 23,018.835,72
SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,584.076,60 SIT in 23,018.835,72
SIT (brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava
v Uradnem listu RS, št. 60-62 z dne 7. 7.
2000; izid v Uradnem listu RS, št. 108 z dne
24. 11. 2000 in št. 12 z dne 23. 2. 2001.
13.
Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana
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ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov
o izidu razpisa storitev
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem odstavku
42. člena zakona o javnih naročilih
Št. 015176
Ob-50047
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 23. 5. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril navedenih v razpisnih pogojih (ponudbena cena, opcija ponudbe in roka izvedbe).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kono, d.o.o., Grablovičeva
30, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obnova vodovoda in kanalizacije na Brodu
(vzhodno od Tacenske).
7. Pogodbena vrednost: 24,286.000
SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 26,472.000 SIT in 24,286.000 SIT
(brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: v Uradnem listu RS, št. 22 z dne 10. 3.
2000, Ob-22736; izid: v Uradnem listu RS,
št. 48 z dne 2. 6. 2000, Ob-28729.
Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana
Št. 015176
Ob-50048
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 23. 5. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril navedenih v razpisnih pogojih (ponudbena cena, opcija ponudbe in roka izvedbe).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidroinženiring, d.o.o., Slovenčeva 95, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: povezovalni kanal Bizovik-Vevče in obnova
vodovodnega omrežja – dopolnitev.
7. Pogodbena vrednost: 4,000.000 SIT
(brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4.980.000 SIT in 4,000.000 SIT (brez
DDV).
11.
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12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: v Uradnem listu RS, št. 22 z dne 10. 3.
2000, Ob-22736; izid: v Uradnem listu RS,
št. 48 z dne 2. 6. 2000, Ob-28729.
Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

7. Pogodbena vrednost: 142.602 USD.
8., 9., 10.
11. Postopek izbire izvajalca je potekal v
skladu s pravili Mednarodne banke za obnovo in razvoj (Guidelines Procurement under
IBRD Loans and IDA Credit, First printing
January 1995, Second printing January
1996, Third printing August 1996, Fourth
printing April 1998, Fifth printing January
1999).
Geodetska uprava RS

ZJN-04-S - 55. člen

Ob-49869
1. Naročnik, poštni naslov: Vrhovno sodišče, Tavčarjeva 5, 1000 Ljubljana, Slovenija.
2. Podlaga za oddajo javnega naročila
brez predhodne objave javnega razpisa po
zakonu o javnih naročilih: Zakon o javnih
naročilih, 9. točka prvega odstavka, 55. člena (Uradni list RS, št. 24/97).
3. Datum podpisa pogodbe: 15. september 2000.
4. Merila in dodelitev naročila so bila v
skladu s pravili Mednarodne banke za obnovo in razvoj.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mr. Ulf Ertzaas, Langoddv.
97, 1367 Snaroya, Norway.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
SC_2.1F_IND; svetovalec za preučitev
vloge papirnih dokumentov v zemljiškoknjižnem postopku (mednarodna objava).
7. Pogodbena vrednost: 71.126 USD.
8., 9., 10.
11. Postopek izbire izvajalca je potekal v
skladu s pravili Mednarodne banke za obnovo in razvoj (Guidelines Selection and Employment of Consultant by World Bank
Borowers, First printing January 1997, Second printing March 1997, Third printing
September 1997, Fourth printing July 1998).
Gedoetska uprava RS

Naročilo objave dodelitve javnega
naročila storitev
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku 55.
člena zakona o javnih naročilih
Ob-49867
1. Naročnik, poštni naslov: Vrhovno sodišče, Tavčarjeva 5, 1000 Ljubljana, Slovenija.
2. Podlaga za oddajo javnega naročila
brez predhodne objave javnega razpisa po
zakonu o javnih naročilih: Zakon o javnih
naročilih, 9. točka, prvega odstavka,
55. člena (Uradni list RS, št. 24/97).
3. Datum podpisa pogodbe: 30. oktober 2000.
4. Merila in dodelitev naročila so bila v
skladu s pravili Mednarodne banke za obnovo in razvoj.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: BEA Systems GmbH,
Max-Plank-Strasse 5, 85609 Aschheim-Dornach, Germany.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
SC_2.1B_IS; nakup programske opreme
za podatkovni vmesnik (mednarodna
objava).
7. Pogodbena vrednost: 110.506,24 USD.
8., 9., 10.
11. Postopek izbire izvajalca je potekal v
skladu s pravili Mednarodne banke za obnovo
in razvoj (Guidelines Procurement under IBRD
Loans and IDA Credit, First printing January
1995, Second printing January 1996, Third
printing August 1996, Fourth printing April
1998, Fifth printing January 1999).
Geodetska uprava RS
Ob-49868
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 56-58, 1000 Ljubljana, Slovenija.
2. Podlaga za oddajo javnega naročila
brez predhodne objave javnega razpisa po
zakonu o javnih naročilih: Zakon o javnih
naročilih, 9. točka prvega odstavka, 55. člena (Uradni list RS, št. 24/97).
3. Datum podpisa pogodbe: 26. oktober 2000.
4. Merila in dodelitev naročila so bila v
skladu s pravili Mednarodne banke za obnovo in razvoj.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Unistar LC d.o.o., Slomškova 27-29, 1000 Ljubljana, Slovenija.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
MAFF_4.1F_IS1; računalniška in programska oprema – 1 (mednarodna objava).

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega
razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Št. 0512/3-308/54-01
Ob-49826
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel.01/432-51-25, faks
01/472-57-91.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: živila, artikli za osebno rabo in drugo potrošno blago.
4. Kraj dobave: Rocenska 56, Ljubljana-Šmartno; Kotnikova 8, Ljubljana; Celovška
166, Ljubljana; Jadranska 2, Ankaran; PD Ribčev laz 59, Bohinjska Bistrica; Kočevska Reka; Prosenjakovci 67c, Prosenjakovci.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 1. 6. 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Skupne
službe, Sekcija za prehrano, stanovanjske in
počitniške zadeve, Rocenska c. 56, 1211
Ljubljana-Šmartno, dodatne informacije: Mira
Pecl, tel. 01/519-37-00, 519-37-93.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2001.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 3105/9
Ob-49962
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, faks
01/474-27-02.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: omare za zaščito in
vodenje.
4. Kraj dobave: na lokacije v RTP-jih
Elektro-Slovenije.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: avgust 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: kontaktna oseba Andrej Ribič, tel. 01/474-27-42.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 0512/3-308/52-01
Ob-50062
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-5152, telefaks št.
01/2315-073.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: prevozna sredstva.
4. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve, Vodovodna 93 a, Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 8. 6. 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za notranje zadeve, Sektor za finance, plan in investicije, Oddelek za investicije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
1501 Ljubljana. Dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel. 01/472-4054.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2001.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-50096
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, tel. 05/33-96-600 in
faks 05/30-23-212.
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3. Vrsta in količina gradenj, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: Servisni kompleks Elektro Primorska:
– objekt C (avtomehanična in elektrokovinska delavnica),
– zunanja ureditev,
– tehnologija za objekt C.
4. Kraj gradnje: Ulica V.Vodopivca
(Kromberk) Nova Gorica.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila:
– za objekt C je 15. 7. 2001,
– za zunanjo ureditev je 15. 7. 2001,
– za tehnologijo za objekt C je 15. 7.
2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
dodatne informacije lahko dobite pri Živanu Savkoviću, univ. dipl. inž. gr., tel.
05/33-96-741.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlane zahteve za objavo: /
Elektro Primorska, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Nova Gorica

Št. 414-05-17/99-1
Ob-50161
1. Naročnik: Občina Kidričevo.
2. Naslov naročnika: Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, tel. 02/799-06-12,
faks 02/799-06-19, e-mail: obcina.kidricevo.hertis@siol.net.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: gradnja večnamenske
športne dvorane ter zunanjih igrišč pri
Osnovni šoli Cirkovce v Občini Kidričevo.
Ocenjena vrednost: 320,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: /
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: še ni določen.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: druge morebitne informacije o naročilu lahko
dobite pri tajniku občine Janku Hertišu, tel.
02/799-06-12 ali pri komunalnem nadzorniku Igorju Premužiču, tel. 02/799-06-16
in na sedežu Občine Kidričevo.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 5. 2001.
Občina Kidričevo

ZJN-12.B

kleti Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška cesta 7.
Klinični center Ljubljana

Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku
Preklic
Ob-50211
Naročnik Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, preklicuje objavo javnega razpisa za
dobavo pripomočkov, ki se uporabljajo pri
zdravljenju zavarovanih oseb z inkontinenco, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
43-44 z dne 1. 6. 2001, Ob-49646, št.
1504-4/72-01.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Popravek
Ob-49932
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 33 z dne 5. 5. 2001, Ob-47999
za naročnika Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, za nakup stentov se rok za oddajo ponudb podaljša. Spremeni se 8.a in 9.
točka objave in se pravilno glasita:
8. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 5. 2001 do
10. ure.
9. Točka se spremeni in se pravilno glasi:
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 6. 2001 ob 10. uri v seminarju I. v

Št. 30274-643/01-16
Ob-49817
1. Naročnik: Agencija za zavarovalni
nadzor.
2. Naslov naročnika: Trg republike 3,
1000 Ljubljana, tel. 476-34-00, faks
476-34-17.
3. (a) Vrsta in količina blaga: strojna
oprema (4 strežniki, 1 arhivirna enota,
19 računalnikov, 7 zaslonov, 2 tiskalnika in 1 čitalec), komunikacijska oprema, programska oprema, inštalacija in
konfiguracija.
(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: največ 60
dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo Agencije za zavarovalni nadzor, Trg republike 3,
1000 Ljubljana, soba 304.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro s potrdilom o plačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo je potrebno nakazati 5.000 SIT na žiro
račun št. 50100-637-000-0813302 s pripisom “Za razpisno dokumentacijo“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 7. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Agencija za zavarovalni nadzor,
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, soba 304.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 7. 2001 ob 10. uri na naslovu
naročnika, v sobi 225.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% od vrednosti ponudbe, veljavna do 22. 8. 2001.
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 javnega
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: 14. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ustreznost tehničnim zahtevam razpisa 15,2%;
– garancijski rok 14,4%;
– kadrovska zasedba ponudnika 13,6%;
– cena opreme 12%;
– plačilni pogoji 12%;
– poslovna zanesljivost dobavitelja
13,6%;
– čas delovanja dobavitelja 9,6%;
– reference dobavitelja 9,6%.
16. 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
upravičen do odškodnine iz tega naslova.
Naročnik si pridržuje pravico, da med popolnimi ponudbami izbora ne opravi.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 5. 2001.
Agencije za zavarovalni nadzor
Št. 281/2001
Ob-49818
1. Naročnik: Osnovna šola Muta, Šolska ul. 6, 2366 Muta.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Muta,
Šolska ul. 6, 2366 Muta, tel. 02/87-61-106,
02/87-69-283,
02/87-69-284,
faks
02/87-61-106,
e-pošta:
marjeta.grebenc@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
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9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Muta, Šolska ul. 6, 2366 Muta.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 9. 2001
do 31. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Muta, Šolska ul. 6, 2366 Muta – v tajništvu
šole, dodatne pojasnila in informacije ponudniki dobe pri Marjeti Grebenc, računovodji
šole, vsak dan od 8. do 11. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 29. 6. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od 11. 6. 2001
dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
šole št. 51860-603-32522.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 7. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Muta, Šolska ul.
6, 2366 Muta.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 7. 2001 ob 10. uri v prostorih
Osnovne šole Muta, Šolska ul. 6, 2366
Muta.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje računov.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o priznanju statusa kmeta,
2. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni podjetniki),
3. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali druga pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepo-

veduje opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila – ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni podjetniki),
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS),
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila – ponudnik priloži
dokazilo pristojnega organa, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje določene dejavnosti,
6. da je finančno in poslovno sposoben
– ponudnik pravna oseba priloži BON 1 in
BON 2 oziroma BON 3 ali v primeru, da ima
odprt račun pri poslovni banki mnenje oziroma izkaze o poslovanju, izdanega največ
30 dni pred zaključkom razpisnega roka;
samostojni podjetnik priloži davčno napoved z bilanco stanja in bilanco uspeha za
preteklo leto; kmetje priložijo potrdilo o katastrskem dohodku,
7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec,
8. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa in podpiše krovno izjavo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 5. 2001.
Osnovna šola Muta
Ob-49819
1. Naročnik: Osnovna šola Miklavž na
Dravskem polju, Cesta v Dobrovce 21,
2204 Miklavž na Dravskem polju.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju, Cesta v Dobrovce
21, 2204 Miklavž na Dravskem polju,
tel./faks 02/62-91-455.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
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8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki
11. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Miklavž
na Dravskem polju, Cesta v Dobrovce 21,
2204 Miklavž na Dravskem polju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 9. 2001
do 31. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Osnovna
šola Miklavž na Dravskem polju, Cesta v
Dobrovce 21, 2204 Miklavž na Dravskem
polju – v računovodstvu šole, dodatna pojasnila in informacije ponudniki dobe pri
Aniti Kožel, računovodji šole, vsak dan od
8. do 11. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 29. 6. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od 11. 6. 2001
dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
šole št. 51800-603-30393.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 7. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju, Cesta v Dobrovce 21, 2204
Miklavž na Dravskem polju.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 7. 2001 ob 10. uri v prostorih
Osnovne šole Miklavž na Dravskem polju,
Cesta v Dobrovce 21, 2204 Miklavž na
Dravskem polju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje računov.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o priznanju statusa kmeta,
2. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni podjetniki),

3. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali druga pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila – ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni podjetniki),
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS),
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila – ponudnik priloži
dokazilo pristojnega organa, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje določene dejavnosti,
6. da je finančno in poslovno sposoben
– ponudnik pravna oseba priloži BON 1 in
BON 2 oziroma BON 3 ali v primeru, da ima
odprt račun pri poslovni banki mnenje oziroma izkaze o poslovanju, izdanega največ 30
dni pred zaključkom razpisnega roka; samostojni podjetnik priloži davčno napoved z
bilanco stanja in bilanco uspeha za preteklo
leto; kmetje priložijo potrdilo o katastrskem
dohodku,
7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec,
8. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa in podpiše krovno izjavo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 5. 2001.
Osnovna šola
Miklavž na Dravskem polju
Ob-49820
1. Naročnik: Kmetijski inštitut Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kmetijski inštitut
Slovenije, Hacquetova 17, 1109 Ljubljana,
tel. 01/280-52-62, faks 01/280-52-55.
3. (a) Vrsta in količina blaga: NIR analizator.
(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: /
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumen-
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tacijo in dodatne informacije: Kmetijski
inštitut Slovenije, Hacquetova 17, 1109
Ljubljana, tel. 01/280-52-62, tajniška soba 18.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
ponedeljka do petka med 9. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na žiro račun
50102-603-48113 z virmanom ali splošno
položnico.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 6. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, Ljubljana, v primeru osebne
predaje ponudbe na isti naslov v tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 7. 2001 ob 9. uri v sejni sobi
upravne zgradbe Kmetijskega inštituta Slovenije, Hacquetova 17, 1109 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot
izhaja iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna 90 dni, predvideni datum odločitve je
17. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2001.
Kmetijski inštitut Slovenije
Št. 403-08-16/2001-1800
Ob-49821
1. Naročnik: Mestna občina Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računalniška oprema (10 osebnih računalnikov,
1 tiskalnik A0).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja sklopov ni predvidena.
4. Kraj dobave: Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 20. do
31. avgusta 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Sekretariat za
okolje, prostor in komunalne zadeve, Vlado
Gačnik.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 10. ure, v času trajanja razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 52100-630-40115,
3.000 SIT.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. junij 2001,
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Novo mesto,
Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. junij 2001, ob 9. uri, Novo mesto, Novi trg 6, sejna soba – II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ni potrebno.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni rok plačila je 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v skladu z zakonom.
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 zakonom.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 26. julija 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 3. julij 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 5. 2001.
Mestna občina Novo mesto
Št. 68/01
Ob-49865
1. Naročnik: Osnovna šola Radlje ob Dravi, Koroška c. 17, 2360 Radlje ob Dravi.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Radlje ob Dravi, Koroška c. 17, 2360 Radlje ob
Dravi, tel./faks 02/887-11-37, e-pošta:
os.radlje-ob-dravi@quest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
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12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Radlje
ob Dravi, Koroška c. 17, 2360 Radlje ob
Dravi.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 9. 2001
ob 31. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Radlje ob Dravi, Koroška c. 17, 2360 Radlje ob Dravi – v tajništvu šole, dodatna pojasnila in informacije ponudniki dobe pri Andjelki Jevtić na tel. 02/887-11-37, vsak dan
od 8. do 12. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 29. 6. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od 11. 6. 2001
dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT z vključenim 19% DDV,
znesek ponudnik nakažejo na žiro račun št.
51860-603-32517.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 7. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Radlje ob Dravi,
Koroška c. 17, 2360 Radlje ob Dravi.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 7. 2001 ob 10. uri v prostorih
Osnovne šole Radlje ob Dravi, Koroška c.
17, 2360 Radlje ob Dravi.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje računov.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o priznanju statusa kmeta,
2. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni podjetniki),
3. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali druga pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila – ponudnik priloži potrdilo

pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni podjetniki),
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS),
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila – ponudnik priloži
dokazilo pristojnega organa, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje določene dejavnosti,
6. da je finančno in poslovno sposoben
– ponudnik pravna oseba priloži BON 1 in
BON 2 oziroma BON 3 ali v primeru, da ima
odprt račun pri poslovni banki, mnenje oziroma izkaze o poslovanju, izdanega največ
30 dni pred zaključkom razpisnega roka;
samostojni podjetnik priloži davčno napoved z bilanco stanja in bilanco uspeha za
preteklo leto; kmetije priložijo potrdilo o katastrskem dohodku,
7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec,
8. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa in podpiše krovno izjavo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmet javnega razpisa – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 5. 2001.
Osnovna šola Radlje ob Dravi
Št. 3664/01
Ob-49871
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/ 51-88-301.
3. (a) Vrsta in količina blaga: materiali
za obnovo talnih obeležb.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja po sklopih.
4. Kraj dobave: avtocestne baze v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
julij – december 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o., komercialna služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-301, Milan
Stevanovič.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 1.500 SIT; plačilo
mora biti izvedeno na žiro račun št.
50102-601-21275 sklic na številko 99.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 7. 2001 do 14.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o., Grič 54, 1001 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 7. 2001 ob 9. uri, Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o. Grič 54,
1117 Ljubljana, sejna soba št. 108.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene cene. Veljavnost bančne garancije mora biti najmanj 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec ali skupno nastopanje (joint venture)
z navedbo in pisnim pooblastilom vodilnemu partnerju.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
7. 9. 2001; datum odločitve do 17. 9.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, plačilni pogoji, kakovost, poprodajne storitve, druge ugodnosti. Teža in
način uporabe meril je podan v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o.
Št. 3665/01
Ob-49894
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/51-88-301.
3. (a) Vrsta in količina blaga: varnostne ograje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja po sklopih.
4. Kraj dobave: avtocestne baze v Republiki Sloveniji.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
julij–december 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o., komercialna služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-301, Milan
Stevanovič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 SIT; plačilo mora biti
izvedeno
na
žiro
račun
št.
50102-601-21275 sklic na številko 99.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 7. 2001 do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 7. 2001 ob 9.30, Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54,
1117 Ljubljana, sejna soba št. 108.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene cene. Veljavnost bančne garancije mora biti najmanj 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec ali skupno nastopanje (joint venture) z
navedbo in pisnim pooblastilom vodilnemu
partnerju.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
7. 9. 2001; datum odločitve do 17. 9.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, plačilni pogoji, ustreznost blaga, kakovost, druge ugodnosti. Teža in način uporabe meril je podan v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o.
Št. 3667/01
Ob-49895
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
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2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/51-88-301.
3. (a) Vrsta in količina blaga: varovalne mreže.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja po sklopih.
4. Kraj dobave: avtocestne baze v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
julij–december 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o., komercialna služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-301, Milan
Stevanovič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 SIT; plačilo mora biti
izvedeno
na
žiro
račun
št.
50102-601-21275 sklic na številko 99.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 7. 2001 do 14.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 7. 2001 ob 10. uri, Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54,
1117 Ljubljana, sejna soba št. 108.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene cene. Veljavnost bančne garancije mora biti najmanj 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec ali skupno nastopanje (joint venture)
z navedbo in pisnim pooblastilom vodilnemu partnerju.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
7. 9. 2001; datum odločitve do 17. 9.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, plačilni pogoji, ustreznost blaga, kakovost, druge ugodnosti. Teža in način uporabe meril je podan v razpisni dokumentaciji.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o.
Št. 3666/01
Ob-49896
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/51-88-301.
3. (a) Vrsta in količina blaga: vertikalna signalizacija.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja po sklopih.
4. Kraj dobave: avtocestne baze v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
julij–december 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o., komercialna služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-301, Milan
Stevanovič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 1.500 SIT; plačilo
mora biti izvedeno na žiro račun št.
50102-601-21275 sklic na številko 99.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 7. 2001 do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 7. 2001 ob 10.30, Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54,
1117 Ljubljana, sejna soba št. 108.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene cene. Veljavnost bančne garancije mora biti najmanj 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec ali skupno nastopanje (joint venture)
z navedbo in pisnim pooblastilom vodilnemu partnerju.
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: ni dodatnih pogojev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
7. 9. 2001; datum odločitve do 17. 9.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, plačilni pogoji, kakovost, nujno
naročilo, druge ugodnosti. Teža in način
uporabe meril je podan v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o.
Ob-49886
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup 20
ročnih terminalov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni sklopov.
4. Kraj dobave: Mestna občina Ljubljana, Proletarska 1, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 30 dni po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOL, OF,
SJN, Dalmatinova 1, Ljubljana, Alenka Mihelčič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 11. 6. 2001
od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, ŽR št.
50100-630-810108 00-121-10202.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 7. 2001 do 12.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana, soba 103/I.
nadstropje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 7. 2001 od 13. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve

o sprejemu ponudbe: v razpisni dokumentaciji.
15. Merila za ocenitev ponudb: v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 5. 2001.
Mestna občina Ljubljana
Ob-49915
1. Naročnik: Vzgojnovarstvena organizacija Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Novo mesto, Ragovska ulcia 18, 8000 Novo mesto, tel.
07/371-83-14, faks 07/371-83-27.
3. (a) Vrsta in količina blaga: splošno
prehrambeno blago (XV. sklop I. objave);
količina je navedena v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik mora zagotavljati vse artikle in celotno količino.
4. Kraj dobave: Vzgojnovarstvena organizacija Novo mesto, Novo mesto, Ragovska ulica 18, na treh lokacijah v kraju Novo
mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po končanem postopku, predvideni zaključek dobave: 31. 5. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu naročnika pri Ireni Mirtič, dodatne informacije pa pri Jelki Makše,
na tel. 07/30-24-296.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
10. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu, v višini 5.950 SIT (v katerem je že
vključen 19% DDV) na žiro račun naročnika
št. 52100-603-30421 – za razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele na naslov
naročnika v 40. dneh od datuma odposlanja zahteve za objavo v Uradnem listu RS
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe v zapečatenih kuvertah z oznako “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko Uradnega lista RS ter navedbo predmeta naročila poslati na naslov: VVO Novo
mesto, Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 16. 7.
2001 ob 12. uri na naslovu: VVO Novo
mesto, Novo mesto, Ragovska ulica 18.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
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plačila računa je najmanj 30 dni od datuma
izstavitve računa, ostali pogoji so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni zahtevana.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahteve so razvidne iz
razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 8. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 23. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba za katero
se upošteva: kakovost in cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik mora v ponudbi izrecno
jamčiti stalno kvaliteto blaga in fiksne cene
artiklov za ves čas dobavljanja po pogodbi.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: v Ur. l. RS, št. 25 z dne
6. 4. 2001, Ob-46189.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Vzgojnovarstvena organizacija
Novo mesto
Št. 01-IT/01
Ob-49918
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slovenska 35,
1505 Ljubljana, faks 01/251-55-16.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 129 osebnih računalnikov (brez monitorjev), 2
delovni postaji, 108 monitorjev, 5 notesnikov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je oddaja v celoti ali po posameznem sklopu - 1. osebni računalniki in
delovni postaji; - 2. monitorji; - 3. notesniki.
4. Kraj dobave: Slovenska 35, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso možne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do 30 dni od
dneva podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: vložišče Banke Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana; BS,
Informacijska tehnologija, Mitja Anžur.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 12. ure
in 14. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT na
račun 01000-0000100090 sklic M05
312709927.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 11. julija 2001
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: vložišče Banke Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. julij 2001 ob 10.30 v prostorih
Banke Slovenije, soba 240.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati pogoje iz 41., 42., in 43. člena
ZNJ.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 17. 8. 2001, predvideni datum odločitve 16. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vprašanja naslovite na elektronski naslov: razpis.pc2001@bsi.si.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Banka Slovenije
Št. 40300-0214/01
Ob-49925
1. Naročnik: Občina Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 15,
4220 Škofja Loka, tel. 04/51-12-300, faks
04/51-12-318.
3. (a) Vrsta in količina blaga: postrojenje za sočasno proizvodnjo električne
in toplotne energije na Centralni čistilni
napravi Škofja Loka.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je oddaja v enem sklopu.
4. Kraj dobave: Centralna čistilna naprava na Suhi pri Škofji Loki.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15. 8.
2001 do 15. 11. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija se lahko zahteva v vložišču Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, dodatne informacije v zvezi s
postopkom pri Mojci Šmid ali Boštjanu Cuznar, Občina Škofja Loka, Mestni trg 15,
Škofja Loka, tehnične obrazložitve in dogovor za ogled pa pri Tomažu Žumer – Loška
komunala, d.d., Škofja Loka, Kidričeva c.
43a, Škofja Loka.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, torek, četrtek: od 8. do 15. ure, sreda od 8.
do 17. ure, petek od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 7. 2001 do
11. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Škofja Loka, Mestni trg
15, 4220 Škofja Loka – vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 7. 2001 ob 12. uri, v mali sejni
sobi Občine Škofja Loka, Poljanska c. 2,
4220 Škofja Loka.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS
za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/01) –
13. člen.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe:
30. 9. 2001; predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 7. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
garancijska doba, rok izvedbe del, strokovna priporočila; način uporabe meril je določen v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 5. 2001.
Občina Škofja Loka
Št. 245
Ob-49926
1. Naročnik: Osnovna šola Luisa Adamiča Grosuplje.
2. Naslov naročnika: Tovarniška 14,
1290 Grosuplje.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izbira dobavitelja prehrambenega blaga v vrednosti 40,200.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: fco naročnik po lokacijah navedenih v razpisni dokumentaciji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
sprejemljiva.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana, faks 01/24-16-213, kontektna oseba je Miro Rovšek, tel. 01/24-16-215.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.000 SIT (DDV je vključen), na ŽR ZTI št.: 50101-603-50267,
sklic na št. 50015-245.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 7. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 7. 2001 ob 12.30, v prostorih
Zavoda za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: /
15. Merila za ocenitev ponudb: najugodnejši ponudnik.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Miro Rovšek
01/24-16-215.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 5. 2001.
OŠ Luisa Adamiča Grosuplje
Št. 1047/01
Ob-49965
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor.
2. Naslov naročnika: Minarikova ulica
6, 2000 Maribor, tel. 02/450-28-11, faks
02/462-23-07.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava,
dobava in montaža notranje opreme za
Lekarno Melje, Partizanska 39, Maribor,
po projektu iz razpisne dokumentacije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja sklopov ni predvidena, ponudnik mora ponuditi celotno opremo.
4. Kraj dobave: Maribor, Partizanska
39, Lekarna Melje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek montaže – avgust 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu zavoda,
Minarikova ulica 6, Maribor, 1. nadstropje,
tel. 02/450-28-42, projektno dokumentacijo ponudniki dvignejo pri arhitektu Antonu
Lešniku, Partizanska 1, Maribor, tel.
02/252-58-58.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (samo za nove
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ponudnike) na žiro račun naročnika št.
51800-603-33694.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 7. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor, Minarikova ulica 6,
2000 Maribor, 1. nadstropje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 7. 2001 ob 10.30, Javni
zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor, Minarikova ulica 6, 2000 Maribor –
sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): 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: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 10. 9. 2001; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 27. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 50%,
– reference ponudnika – 50%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponovljeni javni razpis.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor
Št. 0512/3-308/54-01
Ob-49977
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-52, faks
01/472-57-91.
3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega razpisa je dobava živil, artiklov
za osebno rabo in drugega potrošnega
blaga.
Opis in okvirne količine artiklov, ki so
predmet javnega razpisa, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predmet javnega razpisa obsega naslednje
sklope:
– sklop 1 – mleko in mlečni izdelki,
– sklop 2 – kruh, pekarsko in slaščičarsko pecivo,
– sklop 3 – testenine in hitro zamrznjene jedi,
– sklop 4 – prehrambeno blago in potrošni material,
– sklop 5 – sveže sadje,

– sklop 6 – sveža zelenjava,
– sklop 7 – zelenjava, sadje – zamrznjen program,
– sklop 8 – sokovi, brezalkoholne in
alkoholne pijače,
– sklop 9 – ribe,
– sklop 10 – cigareti,
– sklop 11 – mleko in mlečni izdelki –
Debeli rtič,
– sklop 12 – kruh in pekarsko pecivo –
Debeli rtič,
– sklop 13 – ribe – Debeli rtič,
– sklop 14 – prehrambeno in ostalo blago – Debeli rtič,
– sklop 15 – artikli za osebno in potrošno rabo – Debeli rtič,
– sklop 16 – prehrambeno in ostalo potrošno blago – Bohinj,
– sklop 17 – mleko in mlečni izdelki –
Center za oskrbo Gotenica,
– sklop 18 – kruh, pekarsko in slaščičarsko pecivo – Center za oskrbo Gotenica,
– sklop 19 – živila, artikli za osebno rabo
in potrošno blago – Center za oskrbo
Gotenica,
– sklop 20 – kruh, pekarsko in slaščičarsko pecivo – Center za tujce Ljubljana,
– sklop 21 – testenine in hitro zamrznjene jedi – Center za tujce Ljubljana,
– sklop 22 – mleko in mlečni izdelki –
Center za tujce Ljubljana,
– sklop 23 – zelenjava – zamrznjen program – Center za tujce Ljubljana,
– sklop 24 – zamrznjene in konzervirane
ribe – Center za tujce Ljubljana,
– sklop 25 – sveže sadje in zelenjava –
Center za tujce Ljubljana,
– sklop 26 – razno prehrambeno blago
– Center za tujce Ljubljana,
– sklop 27 – kruh, pekarsko in slaščičarsko pecivo – Icot Prosenjakovci,
– sklop 28 – mleko in mlečni izdelki –
Icot Prosenjakovci,
– sklop 29 – sveže sadje in zelenjava –
Icot Prosenjakovci,
– sklop 30 – razno prehrambeno blago
– Icot Prosenjakovci.
Ponudniki lahko ponudijo vse blago v
celoti (sklopi od 1 do 30), ali blago posameznega sklopa v celoti. Ponudniki ne
morejo ponuditi posameznega blaga oziroma posameznih artiklov iz posameznega
sklopa.
4. Kraj dobave:
– od sklopa 1 do sklopa 10:
– Rocenska 56, Ljubljana-Šmartno,
– Kotnikova 8, Ljubljana;
– od sklopa 11 do sklopa 15:
– Jadranska 2, Ankaran;
– sklop 16:
– Ribčev laz 59, Bohinjska Bistrica;
– od sklopa 17 do sklopa 19:
– Gotenica, Kočevska Reka;
– od sklopa 20 do sklopa 26:
– Celovška cesta 166, Ljubljana;
– od sklopa 27 do sklopa 30:
– Prosenjakovci 67c, Prosenjakovci.
5. 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.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: datum začet-
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ka je 1. 1. 2002, predvideni datum zaključka pa 31. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za notranje zadeve, Generalna policijska
uprava, Skupne službe, Sekcija za prehrano, stanovanjske in počitniške zadeve, Rocenska c. 56, 1211 Ljubljana-Šmartno.
Dvig razpisne dokumentacije in dodatne
informacije: Mira Pecl, tel. 01/519-37-00,
519-37-93.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan med 12. in 14. uro,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-30805401.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 4. 7. 2001, najkasneje do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 7. 2001 ob
10. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe predložiti bančno garancijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 150 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 1. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustreza merilom: cena, strokovna priporočila,
certifikat ISO in finančno stanje ponudnika.
Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudba prejme za ceno je 67 točk, za
strokovna priporočila 15 točk, za certifikat
ISO 10 točk, ter za finančno stanje ponudnika 8 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 8. 6. 2001.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 1
Ob-50054
1. Naročnik: Osnovna šola dr. Janeza
Mencingerja Bohinjska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Savska cesta 10,
4264
Bohinjska
Bistrica,
telefon
04/577-00-00 faks: 04/577-00-13, elektronski naslov: o-jmbohbistr.kr@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeni artikli za potrebe šolske prehrane.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dobavitelji lahko ponudijo vse artikle ali samo posamezno skupino in podskupino, in
sicer:
– goveje in telečje meso,
– svinjsko meso,
– mesni izdelki,
– perutninsko meso in izdelki iz perutninskega mesa,
– mleko in mlečni izdelki,
– kruh,
– pekovsko pecivo in keksi,
– slaščičarski izdelki in čokolade,
– sveže sadje,
– sveža zelenjava,
– čaji in suho sadje,
– testenine,
– konzervirano sadje, sadni sirupi in sokovi,
– jajca,
– olja in margarine,
– zamrznjeni program,
– razno prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Savska
10, 4264 Bohinjska Bistrica, podružnica
Srednja vas v Bohinju, Srednja vas in Enota
vrtec Bohinj, Mencingerjeva ulica 4, Bohinjska Bistrica.
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 dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: tajništvo
Osnovne šole dr. Janeza Mancingerja Bohinjska Bistrica, Savska 10, 4264 Bohinjska Bistrica, kontaktna oseba je Vesna
Odar, telefon 04/577-00-00.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure osebno ob predložitvi pooblastila in dokazila o vplačilu stroškov na žiro
račun šole, lahko pa ponudniki zahtevajo s
predložitvijo dokazila o vplačilu stroškov dokumentacije, da se jim dokumentacija pošlje po pošti, po elektronski pošti ali na disketi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
šole št. 51540-603-31408.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 10. 7. 2001
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Savska c. 10,
4264 Bohinjska Bistrica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 7. 2001 ob 8. uri v Osnovni šoli
dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica,
Savska c. 10, 4264 Bohinjska Bistricaj.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: potrebno je predložiti menico v vrednosti 10% od
vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 oziroma 45 dnevni rok plačila.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
predvidena.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahteve opredeljuje razpisna dokumentacija.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj do 10. 8.
2001, odločitev bo sprejeta predvidoma do
15. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 50 točk, celovitost ponudbe 20 točk,
boljši plačilni pogoji - plačilo nad 30 dni 10
točk, dodatne ugodnosti 10 točk in reference 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2001.
Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja
Bohinjska Bistrica
Št. 02/2001
Ob-50058
1. Naročnik: Komunalno podjetje Ptuj
d.d.
2. Naslov naročnika: Žnidaričevo nabrežje 3, 2250 Ptuj, faks št. 02/771-36-01,
tel. 02/787-03-11.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
rovokopača.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
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za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki se lahko potegujejo samo za celotno naročilo.
4. Kraj dobave: Komunalno podjetje Ptuj
d.d., Puhova ulica, Ptuj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: avgust 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija se lahko zahteva v tajništvu podjetja, na Žnidaričevem nabrežju 3, Ptuj.
Kontaktna oseba v zvezi z razpisno dokumentacijo je Marijan Gregorinčič, tel.
02/780-51-33.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati vsak delovni
dan med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki jo zainteresirani ponudniki plačajo na ŽR Komunalnega podjetja
Ptuj d.d., št. 52400-601-12440, ali na blagajni podjetja, z navedbo namena nakazila.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 7. 2001 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno podjetje Ptuj d.d.,
Žnidaričevo nabrežje 3, 2250 Ptuj - tajništvo podjetja, tel. 02/787-03-11, faks
02/771-36-01.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 7. 2001, ob 11.30 v prostorih
Komunalnega podjetja Ptuj d.d.v Puhovi ulici na Ptuju, 2250 Ptuj.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v višini 10% ponudbene vrednosti .
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: določeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejel predvidoma v 30 dneh po javnem
odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2001.
Komunalno podjetje Ptuj d.d.
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Št. 01-2/2
Ob-50067
1. Naročnik: Reševalna služba Koroške
Ravne na Koroškem.
2. Naslov naročnika: Ob Suhi 11/a,
2390 Ravne na Koroškem, 02/870-52-89.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dve reševalni vozili – polpovišana verzija.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dobava vozil z vso opremo v celoti.
4. Kraj dobave: Ravne na Koroškem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava avgusta in septembra 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Reševalna služba
Koroške Ravne na Koroškem – tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.000 SIT (z DDV) na ŽR
51830-603-33033.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 6. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Reševalna služba Koroške Ravne na Koroškem, Ob Suhi 11/a, 2390 Ravne na Koroškem.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 6. 2001 ob 13. uri – Reševalna
služba Koroške Ravne na Koroškem – tajništvo.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menici.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni pogoji, dobavni rok in po razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 5. 2001.
Reševalna služba Koroške
Ravne na Koroškem
Ob-50068
1. Naročnik: Vrtec Radenci – Radenski
mehurčki.
2. Naslov naročnika: Vrtec Radenci –
Radenski mehurčki, Titova 1, 9252 Radenci, tel. 02/566-95-70, 02/565-14-13, faks
02/566-95-71, 02/565-14-13.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sveža zelenjava in sadje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
na vse ali posamezne sklope.
4. Kraj dobave: Vrtec Radenci, Vrtec
Janžev Vrh.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 8.
2001 do 31. 7. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: v tajništvu vrtca, Stramič Majda, tel. 02/566-95-70,
02/565-14-13.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do konca razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 2.000 SIT, z vključenim 19% DDV na
žiro račun vrtca, št. 51910-603-31161.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 6. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vrtec Radenci – Radenski mehurčki, Titova 1, 9252 Radenci.
V spodnjem levem kotu mora biti oznaka
“Ne odpiraj – ponudba”.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti ime in
naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 6. 2001 ob 12.30, v prostorih
Vrtca Radenci – Radenski mehurčki, Titova
1, 9252 Radenci.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje računov.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o priznanju statusa kmeta,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni podjetniki),
– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna sodna
odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali druga pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero se ponudniku
prepoveduje opravljati dejavnost, ki je pred-
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met javnega naročila – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in
samostojni podjetniki),
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS),
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila – ponudnik priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi evidenco
izdanih dovoljenj za opravljanje določene
dejavnosti,
– da je finančno in poslovno sposoben
– ponudnik pravna oseba in priloži BON 1
in BON 2 oziroma BON 3, ali v primeru, da
ima odprt račun pri poslovni banki, mnenje
oziroma izkaze o poslovanju, izdanega največ 30 dni pred zaključkom razpisanega
roka; samostojni podjetnik priloži davčno
napoved z bilanco stanja in bilanco uspeha
za preteklo leto; kmetje priložijo potrdilo o
katastrskem dohodku,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec,
– da je navedel točne podatke glede obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše krovno izjavo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 16. 7. 2001, predvidevani datum odločitve 9. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 70%,
– komercialno-plačilni pogoji – 5%.
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
izmed 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: 1. 6. 2001.
Vrtec Radenci – Radenski mehurčki
Št. 38
Ob-50070
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, faks 02/449-23-79, telefon
02/449-20-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: poštni
nabiralniki:
– 90 kosov na ključ, 124 kosov polavtomatskih, 16 kosov samostoječih
okroglih,
– 59 kosov dostavnikov,
– 100 kosov zabojnikov za prevoz
poštnih vreč in paketov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možna je oddaja ponudbe po posameznem
sklopu, ali za več sklopov, ali za vse sklope
skupaj.
4. Kraj dobave: v centralno skladišče
Maribor in Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek takoj po podpisu pogodbe, zaključek do
31. 12. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Sektor za finančne zadeve - nabavna služba.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na račun
51800-601-180 za razpisno dokumentacijo – nabiralniki.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 7. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., nabavna služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 7. 2001 ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prevzema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da ni proti ponudniku
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; da mu ni bila v zadnjih
petih letih pred objavo naročila, izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila; da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi v RS; da so čisti
prihodki od prodaje enaki ali večji od petkratne vrednosti ponudbe na katero se prijavlja; da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi; da ni dal zavajajoče podatke,
glede zahtev iz te točke; da je predložen
obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije, da je preložil vzorec
ponujenega izdelka.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 8. 2001, predviden datum odločitve
10. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
50% in ocena strokovne komisije 50%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o.,
Maribor

Št.
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Št. 40300-0214/01
Ob-50075
1. Naročnik: Občina Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 15,
4220 Škofja Loka, tel. 04/51-12-300, faks
04/51-12-318.
3. (a) Vrsta in količina blaga: postrojenje za sočasno proizvodnjo električne
in toplotne energije na Centralni čistilni
napravi Škofja Loka.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je oddaja v enem sklopu.
4. Kraj dobave: Centralna čistilna naprava na Suhi pri Škofji Loki.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 15. 8. 2001
do 15. 11. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija se lahko zahteva v vložišču Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, dodatne informacije v zvezi s
postopkom pri Mojci Šmid ali Boštjanu
Cuznarju, Občina Škofja Loka, Mestni trg
15, Škofja Loka, tehnične obrazložitve in
dogovor za ogled pa pri Tomažu Žumeru Loška komunala d.d., Škofja Loka, Kidričeva c. 43a, Škofja Loka.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, torek, četrtek: od 8. do 15. ure, sreda od 8.
do 17. ure, petek od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 7. 2001, do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Škofja Loka, Mestni trg
15, 4220 Škofja Loka - vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 7. 2001, ob 12. uri, v mali sejni
sobi Občine Škofja Loka, Poljanska c. 2,
4220 Škofja Loka.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za
leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/01) - 13. člen.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe:
30. 9. 2001; predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 7. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
garancijska doba, rok izvedbe del, strokovna priporočila; način uporabe meril je določen v razpisni dokumentaciji.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 5. 2001.
Občina Škofja Loka
Št. 0512/3-308/55-01
Ob-50078
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.
3. (a) Vrsta in količina blaga: usmerjevalniki.
Zap. Predmet
št.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

nadgradnja usmerjevalnika
Cisco 7206
nadgradnja usmerjevalnika
Cisco 3640
Cisco 3661 – modularni
usmerjevalnik
Cisco 3661 – modularni
usmerjevalnik
nadgradnja usmerjevalnika
Cisco 2600
Cisco 2610 – modularni
usmerjevalnik
Cisco 2611 – modularni
usmerjevalnik
Deli za nadgradnjo
usmerjevalnikov
Šolanje

Količina

2
3
1
3
17
17
2
1
1

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo so bo oddalo v celoti.
4. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe naročnik ne bo upoštval.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave in instalacije: razpisano opremo mora izbrani ponudnik dobaviti in instalirati najkasneje v 60
dneh od podpisa pogodbe. Predvideni datum podpisa pogodbe je 1. 9. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za notranje zadeve, Sektor za finance, plan
in investicije, Oddelek za investicije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade,
dodatne informacije: Marjan Turk, tel.
01/472-46-99.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in
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– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve),
sklicna
številka:
2817116-2401002-30805501.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti do 12. 7. 2001, najkasneje
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – Vložišče,
1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 7. 2001, ob
11. uri, na naslovu: Visoka policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede
na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 11. 2001.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 1. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustreza merilom: cena, nivo sodelovanja ponudnika s proizvajalcem opreme, reference
ponudnika in finančno stanje ponudnika.
Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudba prejme za ceno je 48 točk, za nivo
sodelovanja ponudnika s proizvajalcem
opreme je 16 točk, za reference je 12 točk
in za finančno stanje ponudnika je 4 točke.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 329/01
Ob-50092
1. Naročnik: Nacionalni inštitut za biologijo.
2. Naslov naročnika: Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, 1000
Ljubljana, tel. 01/42-333-88, faks
01/423-50-38.
3. (a) Vrsta in količina blaga: plinski
kromatografi z masno selektivnim detektorjem.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Formače 41, Piran.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
možnost opcij, opredeljenih v razpisni dokumentaciji.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: /
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: za rapisno
dokumentacijo: Nacionalni inštitut za
biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, tajništvo: 01/42-333-88, faks
01/423-50-38; dodatne informacije dr.
Oliver Bajt, Morska biološka postaja, Fornače 41, 6330, Piran, tel. 05/674-63-68,
faks 05/674-63-67.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure do izteka roka za predložitev ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. julij 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nacionalni inštitut za biologijo,
Večna pot 111, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. julij 2001 ob 11. uri, v sejni sobi Biološkega središča v Ljubljani, Večna pot 111.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opredeljeno v razpisni dokumentaciji
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna 120 dni; predvideni datum odločitve
25. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dr. Oliver Bajt, Morska biološka postaja, Fornače 41, 6330, Piran, tel.
05/674-63-68, faks 05/674-63-67.
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2001.
Nacionalni inštitut za biologijo
Št. 1
Ob-50093
1. Naročnik: Osnovna šola Orehek
Kranj.
2. Naslov naročnika: Zasavska cesta
53c, 4000 Kranj, tel. 04/233-23-65, faks
04/235-50-41.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambni artikli za potrebe šolske prehrane.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dobavitelji lahko ponudijo vse artikle ali samo posamezno skupino in podskupino, in
sicer:
– mleko in mlečne izdelke,
– meso in mesne izdelke,
– zamrznjene in konzervirane ribe,
– kruh in pekovske izdelke,
– mlevske izdelke in testenine,
– sadje in zelenjava:
– sadje,
– zelenjava,
– jabolka,
– krompir,
– sirupe in sadne sokove,
– ostalo prehrambeno blago,
– jajca.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Orehek
Kranj, Zasavska cesta 53c, 4000 Kranj in
podružnica Mavčiče.
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: tajništvo
Osnovne šole Orehek Kranj, Zasavska cesta 53c, 4000 Kranj, kontaktna oseba je
Bernarda Debeljak, tel. 04/233-23-65.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure osebno ob predložitvi pooblastila in dokazila o vplačilu stroškov na žiro
račun šole, lahko pa ponudniki zahtevajo s
predložitvijo dokazila o vplačilu stroškov dokumentacije, da se jim dokumentacija pošlje po pošti, po elektronski pošti ali na disketi. .
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
šole št. 51500-603-34207..
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 10. 7. 2001
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Orehek Kranj,
Zasavska cesta 53c, 4000 Kranj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 7. 2001 ob 10.30 v Osnovni šoli
Orehek Kranj, Zasavska cesta 53c, 4000
Kranj.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: potrebno je predložiti menico v vrednosti 5% od
vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 oziroma 45 dnevni rok plačila.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
predvidena.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahteve opredeljuje razpisna dokumentacija.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj do 20. 8.
2001, odločitev bo sprejeta predvidoma do
20. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 50 točk, celovitost ponudbe 20 točk,
boljši plačilni pogoji - plačilo nad 30 dni 10
točk, dodatne ugodnosti 10 točk in reference 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2001.
Osnovna šola Orehek Kranj
Ob-50112
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Celje.
2. Naslov naročnika: Ipavčeva 18,
3000 Celje, tel. 03/42-51-210, telefaks
03/42-51-115.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
– osebni računalniki – 16 kom,
– server – 1 kom,
– LCD monitorji – 24 kom,
– laserski tiskalniki – 10 kom.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
lahko po sklopih ali v celoti.
4. Kraj dobave: sedež naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 30 dni po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Oddelek poslovne koordinacije, Irena Ivačič
Štraus za razpisno dokumentacijo, dodatne informacije Ivan Eržen, e-mail
Ivan@zzv-ce.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak
delovni dan po objavi, po predhodni najavi
na tel. 03/42-51-201, e-mail Irena.Ivacic@zzv-ce.si.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo v vrednosti 5.000 SIT nakažite na
žiro račun št. 50700-603-31733 ali vplačate pri blagajni zavoda.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 7. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno varstvo
Celje, Ipavčeva 18, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 7. 2001 ob 12.15.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 30 dni po dobavi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:
– ponudba mora biti veljavna 60 dni od
roka za predložitev ponudb,
– odločitev o sprejemu ponudb predvidoma 23. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– lastnosti opreme,
– garancija,
– plačilni pogoji.
Uporaba meril je določena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2001.
Zavod za zdravstveno varstvo Celje
Št. 26/2001
Ob-50116
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; 02/22-00-107.
3. (a) Vrsta in količina blaga: kombinirana in terenska vozila.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno
javno naročilo in zaključene sklope na katere ponudnik konkurira.
Zaključeni sklopi javnega naročila: sklop
A): 6 kom; sklop B): 1 kom; sklop C): 5
kom.
(c) Ocenjena vrednost javnega naročila: 73,100.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 1. 8. 2001; predvideni datum zaključka dobav: 31. 10. 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
Fricu Novaku in Mateji Švajger, ekon., tel.
02/22-00-464 in 02/22-00-128, na dan
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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 11. 7. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 51800-601-22802
(DDV je upoštevan v ceni).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 12. 7.
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;
št. 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 12. 7. 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.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 20. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 50 točk;
– tipizacija vozil: 20 točk;
– servis ponudnika: 20 točk;
– plačilni pogoj: 10 točk.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Fricu Novaku in
Mateji Švajger, ekon., tel. 02/22-00-464
in 02/22-00-128.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2001.
Elektro Maribor, d.d.
Št. 27/2001
Ob-50118
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; 02/22-00-107.
3. (a) Vrsta in količina blaga: tovorna
vozila.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno
javno naročilo in zaključene sklope na katere ponudnik konkurira.
Zaključeni sklopi javnega naročila: sklop
A): 5 kom; sklop B): 1 kom.
(c) Ocenjena vrednost javnega naročila: 149,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 1. 8. 2001; predvideni datum zaključka dobav: 21. 12. 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
Fricu Novaku in Milanu Nežmahu, univ. dipl.
org., tel. 02/22-00-464 in 02/ 22-00-127,
na dan objave in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati, na dan te objave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 10. 7. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 51800-601-22802
(DDV je upoštevan v ceni).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 11. 7.
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; št. 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 11. 7. 2001 ob
12. uri, pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, v
sejni sobi, II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponudnik mora predložiti garancijo banke za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti javnega razpisa, na katerega ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih drugih: rok plačila: 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: 20. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 50 točk;
– tipizacija vozil: 20 točk;
– servis ponudnika: 20 točk;
– plačilni pogoj: 10 točk.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Fricu Novaku in
Milanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel.
02/22-00-464 in 02/22-00-127.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2001.
Elektro Maribor, d.d.
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Št. 25/2001
Ob-50119
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; 02/22-00-107.
3. (a) Vrsta in količina blaga: osebna
vozila.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno
javno naročilo in zaključene sklope na katere ponudnik konkurira.
Zaključeni sklopi javnega naročila: sklop
A): 14 kom; sklop B): 4 kom; sklop C): 2
kom; sklop D): 1 kom.
(c) Ocenjena vrednost javnega naročila: 53,700.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 1. 8. 2001; predvideni datum zaključka dobav: 31. 10. 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
Fricu Novaku in Milanu Nežmahu, univ. dipl.
org., tel. 02/22-00-464 in 02/22-00-127,
na dan objave in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati, na dan te objave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 10. 7. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 51800-601-22802
(DDV je upoštevan v ceni).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 11. 7.
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; št. 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 11. 7. 2001 ob
10. uri, pri naročniku: Elektro Maribor, jav-

no 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: 20. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 50 točk;
– tipizacija vozil: 20 točk;
– servis ponudnika: 20 točk;
– plačilni pogoj: 10 točk.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Fricu Novaku in
Milanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel.
02/22-00-464 in 02/22-00-127.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2001.
Elektro Maribor, d.d.
Št. 371-02-13/01-0406
Ob-50120
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za pravosodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1000 Ljubljana, faks 01/478-55-96.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniško pohištvo za potrebe:
1. Okrožnega državnega tožilstva v Murski Soboti,
2. Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani,
3. Sodnika za prekrške Ribnica,
4. Sodnika za prekrške Žalec,
5. Delovnega sodišča v Kopru.
Natančne količine in lokacije pisarniškega pohištva so razvidne iz razpisne dokumentacije.
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Ocenjena vrednost javnega naročila
brez davka na dodano vrednost je
25,000.000 SIT.
(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: Republika Slovenija
(Ljubljana, Murska Sobota, Ribnica, Žalec,
Koper).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 45 od dneva
podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: RS, Ministrstvo
za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Nataša Šincek Jović, soba II/66, tel.
01/478-52-09.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 12. in 14.
uro do 29. 6. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 12. 7. 2001
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RS, Ministrstvo za pravosodje,
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, v primeru
osebne predaje na isti naslov – vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 12. 7.
2001 ob 12. uri, v prostorih Ministrstva za
pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, II. nadstropje, soba št. 70.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
a) garancija za resnost ponudbe
Ponudnik mora k ponudbi kot finančno
zavarovanje za resnost ponudbe priložiti
bančno garancijo po vzorcu iz razpisne dokumentacije v višini 3% od ocenjene vrednosti javnega razpisa. Rok veljavnosti mora biti do 31. 8. 2001. V primeru, če izbrani
izvajalec ne sklene pogodbe z naročnikom,
le-ta unovči garancijo, ne glede na to, ali je
naročnik utrpel škodo ali ne. Ostalim ponudnikom se garancije vrnejo takoj po dokončnosti Poročila o izbiri izvajalca.
b) garancija za dobro izvedbo posla;
Bančno garancijo za dobro izvedbo posla po vzorcu iz razpisne dokumentacije v
višini 3% pogodbene vrednosti mora izbrani
ponudnik predložiti v 10 dneh po podpisu
pogodbe. Veljavnost garancije mora biti en
dan po preteku roka za dokončano izvedbo
posla. Pogodba se sklepa z odložnim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo
garancije za dobro izvedbo posla.
V razpisni dokumentaciji pa mora ponudnik predložiti izjavo banke, da bo izdala to
garancijo.
c) garancija za odpravo napak v garancijskem roku;
Izbrani ponudnik mora naročniku ob
uspešnem prevzemu predmeta pogodbe izročiti bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem, in sicer v višini 3% pogodbene vrednosti. Rok trajanja garancije je za 1
dan daljši kot garancijski ali jamčevalni rok.
Garancija služi naročniku kot jamstvo za ve-
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stno izpolnjevanje obveznosti do naročnika
v času garancijskega roka. V kolikor se
garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok garancije. V
razpisni dokumentaciji pa mora ponudnik
predložiti izjavo banke, da bo izdala to garancijo.
Vse stroške, ki se nanašajo na bančna
zavarovanja oziroma bančne garancije krije
ponudnik.V kolikor ponudnik v zgoraj navedenih primerih ne predloži bančne garancije in izjav, v skladu z zahtevami iz prejšnjih
treh odstavkov, se ponudba izloči iz nadaljnje obravnave.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kupnina bo plačana v roku od 30 do 60 dni po
prejemu računov in s strani odgovorne osebe pravosodnih organov podpisanih in žigosanih dobavnic oziroma primopredajnih zapisnikov. Računi in dobavnice so izdani ločeno glede na lokacije sodišč.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo v skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
13.1. registracija pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež,
13.1.1. za pravne osebe (gospodarske
družbe),
13.1.1.1. izpisek iz sodnega registra podjetij, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe,
13.1.1.2. odločba upravnega organa
izdana v skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih družbah o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje
dejavnosti.
13.1.2. za fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik),
13.1.2.1. originalno potrdilo o vpisu v
register samostojnih podjetnikov, izdano s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS, ki ne sme biti starejše od 7 dni od
datuma oddaje ponudbe,
13.1.2.2. priglasitveni list pričetka poslovanja izdan s strani pristojne izpostave
Davčnega urada RS,
13.2. potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je
prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
13.3. izjava ponudnika, da mu ni bila v
zadnjih petih letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem
ali izdana pravnomočna sodba ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
13.4. potrdilo Ministrstva za pravosodje,
Oddelka za kazensko evidenco, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, da v preteklih treh letih pred pričetkom naročila ponudnikovi vodstveni delavci niso bili pravnomočno obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi z poslovanjem,
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13.5. potrdilo pristojnega organa, da ima
ponudnik poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali če ponudnik, ki ima sedež v tujini,
ni poravnal v Republiki Sloveniji tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji,
13.6. dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, kolikor je tako dovoljenje zahtevano s
posebnim predpisom,
13.7. dokazila o finančni in poslovni sposobnosti ponudnika,
13.7.1 za pravne osebe (gospodarske
družbe),
13.7.1.1. obrazci BON-1 in BON-2 skupaj ali BON-3, od katerih BON-1 in BON-2
ne smeta biti starejša od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe, BON-3 pa mora vsebovati
podatke za zadnje bilančno obdobje.
V primeru odprtega računa pri poslovni
banki predloži ponudnik mnenje, oziroma
izkaze o poslovanju, izdanega največ 30 dni
pred zaključkom razpisnega roka.
13.7.1.2. izjava ponudnika, da je v zadnjih treh mesecih pred oddajo ponudbe posloval uspešno,
13.7.2. za fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik).
13.7.2.1. potrdilo banke, pri kateri imajo odprt žiro račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na žiru računu za obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo
ponudbe,
13.7.2.2. napoved davkov iz dejavnosti
za preteklo leto, potrjeno s strani pristojne
izpostave Davčnega urada RS, vključno z
bilanco stanja za preteklo leto,
13.7.2.3. izjava ponudnika, da je v zadnjih treh mesecih pred oddajo ponudbe posloval uspešno,
13.8. dokazila, da ponudnik razpolaga z
zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi,
13.8.1. ponudnik mora imeti izpolnjene
pogoje, ki jih naročnik zahteva v zvezi z
referencami, in predložiti potrjene obrazce-reference s strani naročnikov in kopije
pogodb,
13.8.2. seznam zaposlenih in drugih
strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovorni za nadzor kakovosti.
13.8.3. opis ponudnikove tehnične
opremljenosti in naprav, ukrepov za zagotavljanje kakovosti (opis, predložijo se morebitni pridobljeni certifikati kakovosti po ISO
standardih...) ter morebitnih študijskih in raziskovalnih zmogljivosti,
13.9. kolikor ponudnik sodeluje s podizvajalci mora predložiti:
13.9.1 izjavo podizvajalcev, kooperantov o poravnavanju obveznosti,
13.9.2. podpisane pogodbe o sodelovanju s kooperanti, podizvajalci,
13.9.3. mnenje pooblaščenega revizorja, izdano v skladu z Odredbo o finančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov (Ur. l.
RS, št. 71/99 in 78/99), ki potrjuje, da ima
ponudnik za razpisano javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
zapadle do dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe. Predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe: do
25. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: pri izboru najugodnejšega ponudnika bo strokovna komisija upoštevala, kot merilo za ocenitev ponudbe, ekonomsko najugodnejšo ponudbo.
Ekonomsko najugodnejša ponudba je
ponudba ki ustreza merilom, ki so naslednja:
a) cena,
b) garancijski rok,
c) rok dobave,
a) cena 60%
Pri ceni bo strokovna komisija ocenjevala tako, da bo najnižjo ponudbo ocenjena s
100 točkami, nato pa vsako višjo ceno od
najnižje po naslednji enačbi:
Tc=100-((Cv-Cmin)/Cmin)100
(Cv-višja cena, Cmin-najnižja cena)
V primeru, če bo ponudbena cena za
100% ali več višja od najnižje bo ocenjena z
nič točkami.
b) garancijski rok 20%
Strokovna komisija bo ocenila najdaljši
garancijski rok (kot najdaljšo garancijo pri
točkovanju bo upoštevala 48 mesečno garancijo) s 100 točkami, vsaka ponudba s
krajšim garancijskim rokom pa po naslednji
enačbi:
Tg=100-((Gn-Gk)/Gn)100
(Gn-najdaljša garancija, Gk-krajša garancija)
Ponudnik lahko ponudi daljšo garancijo,
vendar se točkuje kot 48 mesečna.
c) rok dobave 20%
Rok dobave bo strokovna komisija ocenjevala tako, da bo najkrajši rok dobave ocenila s 100 točkami, nato pa daljši rok dobave po enačbi:
Tr=100-((Rn-Rm)/Rm)100
(Rn-daljši rok dobave, Rm-najkrajši rok
dobave)
Strokovna komisija bo pri ocenjevanju
upoštevala navedeni točkovni sistem, z korelacijskim faktorjem 0,6 za ceno, korelacijskim faktorjem 0,2 za garancijske roke in
korelacijski faktor 0,2 za rok dobave.
Strokovna komisija bo pri ocenjevanju
upoštevala navedeni točkovni sistem. Komisija bo upoštevala le ponudbe, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje.
V skladu z 53. členom Zakona o javnih
naročilih, je naročnik dolžan posebej ovrednotiti neobičajno nizke cene ponudbe.
Najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša. Najugodnejša ponudba je tista ponudba, ki doseže najboljši rezultat glede na
vsa opisana vrednotenja.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2001.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 371-02-14/01-0406
Ob-50126
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za pravosodje.
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2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1000 Ljubljana, faks 01/478-55-96.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pohištvo
za razpravne dvorane, in sicer:
– 10 razpravnih dvoran za potrebe
Okrožnega sodišča v Ljubljani,
– 2 razpravni dvorani za potrebe Okrožnega sodišča v Novi Gorici,
– 1 razpravna dvorana za potrebe Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani,
Oddelka v Novem mestu,
– 1 razpravna dvorana za potrebe Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani,
Oddelka v Brežicah,
– 1 razpravna dvorana za potrebe Delovnega sodišča v Celju.
Natančne količine lesenega pohištva za
razpravne dvorane in načrti za izvedbo so
razvidni iz razpisne dokumentacije.
Ocenjena vrednost javnega naročila brez
davka na dodano vrednost je 40,000.000
SIT.
(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: Republika Slovenija
(Ljubljana, Nova Gorica, Novo mesto, Brežice, Celje).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 45 od dneva
podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: RS, Ministrstvo
za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Nataša Šincek Jović, soba II/66, tel.
01/478-52-09.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 12. in 14.
uro do 29. 6. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 11. 7. 2001
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RS, Mministrstvo za pravosodje,
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, v primeru osebne predaje na isti naslov – vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 11. 7.
2001 ob 12 uri v prostorih Ministrstva za
pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, II nadstropje, soba št. 70.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
a) garancija za resnost ponudbe;
Ponudnik mora k ponudbi kot finančno
zavarovanje za resnost ponudbe priložiti
bančno garancijo po vzorcu iz razpisne dokumentacije v višini 5% od ocenjene vrednosti javnega razpisa. Rok veljavnosti mora biti do 31. 8. 2001. V primeru, če izbrani
izvajalec ne sklene pogodbe z naročnikom,
le-ta unovči garancijo, ne glede na to, ali je
naročnik utrpel škodo ali ne. Ostalim ponudnikom se garancije vrnejo takoj po dokončnosti Poročila o izbiri izvajalca.
b) garancija za dobro izvedbo posla
Bančno garancijo za dobro izvedbo posla po vzorcu iz razpisne dokumentacije v

višini 5% pogodbene vrednosti mora izbrani
ponudnik predložiti v 10 dneh po podpisu
pogodbe. Veljavnost garancije mora biti en
dan po preteku roka za dokončano izvedbo
posla. Pogodba se sklepa z odložnim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo
garancije za dobro izvedbo posla.
V razpisni dokumentaciji pa mora ponudnik predložiti izjavo banke, da bo izdala to
garancijo.
c) garancija za odpravo napak v garancijskem roku;
Izbrani ponudnik mora naročniku ob
uspešnem prevzemu predmeta pogodbe
izročiti bančno garancijo za odpravo napak
v garancijskem, in sicer v višini 5% pogodbene vrednosti. Rok trajanja garancije je
za 1 dan daljši kot garancijski ali jamčevalni rok. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje obveznosti do
naročnika v času garancijskega roka. Kolikor se garancijski rok podaljša, se mora
hkrati podaljšati za enak čas tudi rok garancije. V razpisni dokumentaciji pa mora
ponudnik predložiti izjavo banke, da bo izdala to garancijo.
Vse stroške, ki se nanašajo na bančna
zavarovanja oziroma bančne garancije krije
ponudnik. Kolikor ponudnik v zgoraj navedenih primerih ne predloži bančne garancije in izjav, v skladu z zahtevami iz prejšnjih
treh odstavkov, se ponudba izloči iz nadaljnje obravnave.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kupnina bo plačana v roku od 30 do 60 dni po
prejemu računov in s strani odgovorne osebe pravosodnih organov podpisanih in žigosanih dobavnic oziroma primopredajnih zapisnikov. Računi in dobavnice so izdani ločeno glede na lokacije sodišč.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo v skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
13.1. registracija pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež,
13.1.1. za pravne osebe (gospodarske
družbe),
13.1.1.1. izpisek iz sodnega registra podjetij, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe,
13.1.1.2. odločba upravnega organa
izdana v skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih družbah o izpolnjevanju z zakonom
določenih pogojev za opravljanje dejavnosti.
13.1.2. za fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik),
13.1.2.1. originalno potrdilo o vpisu v
register samostojnih podjetnikov, izdano s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS, ki ne sme biti starejše od 7 dni od
datuma oddaje ponudbe,
13.1.2.2. priglasitveni list pričetka poslovanja izdan s strani pristojne izpostave
Davčnega urada RS,
13.2. potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravna-
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ve, stečajni ali likvidacijski postopek ali je
prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
13.3. izjava ponudnika, da mu ni bila v
zadnjih petih letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem
ali izdana pravnomočna sodba ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
13.4. potrdilo Ministrstva za pravosodje,
Oddelka za kazensko evidenco, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, da v preteklih treh letih pred pričetkom naročila ponudnikovi vodstveni delavci niso bili pravnomočno obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi z poslovanjem,
13.5. potrdilo pristojnega organa, da ima
ponudnik poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali če ponudnik, ki ima sedež v tujini,
ni poravnal v Republiki Sloveniji tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji.
13.6. dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, kolikor je tako dovoljenje zahtevano s
posebnim predpisom,
13.7. dokazila o finančni in poslovni sposobnosti ponudnika,
13.7.1 za pravne osebe (gospodarske
družbe),
13.7.1.1. obrazci BON-1 in BON-2 skupaj ali BON-3, od katerih BON-1 in BON-2
ne smeta biti starejša od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe, BON-3 pa mora vsebovati
podatke za zadnje bilančno obdobje.
V primeru odprtega računa pri poslovni
banki predloži ponudnik mnenje, oziroma
izkaze o poslovanju, izdanega največ 30 dni
pred zaključkom razpisnega roka.
13.7.1.2. izjava ponudnika, da je v zadnjih treh mesecih pred oddajo ponudbe posloval uspešno,
13.7.2. za fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik),
13.7.2.1. potrdilo banke, pri kateri imajo odprt žiro račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na žiru računu za obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo
ponudbe,
13.7.2.2. napoved davkov iz dejavnosti
za preteklo leto, potrjeno s strani pristojne
izpostave Davčnega urada RS, vključno z
bilanco stanja za preteklo leto,
13.7.2.3. izjava ponudnika, da je v zadnjih treh mesecih pred oddajo ponudbe posloval uspešno,
13.8. dokazila, da ponudnik razpolaga z
zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi,
13.8.1. ponudnik mora imeti izpolnjene
pogoje, ki jih naročnik zahteva v zvezi z
referencami, in predložiti potrjene obrazce-reference s strani naročnikov in kopije
pogodb,
13.8.2. seznam zaposlenih in drugih
strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovorni za nadzor kakovosti,
13.8.3. opis ponudnikove tehnične
opremljenosti in naprav, ukrepov za zagotavljanje kakovosti (opis, predložijo se morebitni pridobljeni certifikati kakovosti po ISO
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standardih...) ter morebitnih študijskih in raziskovalnih zmogljivosti,
13.9. kolikor ponudnik sodeluje s podizvajalci mora predložiti:
13.9.1 izjavo podizvajalcev, kooperantov o poravnavanju obveznosti,
13.9.2. podpisane pogodbe o sodelovanju s kooperanti, podizvajalci,
13.9.3. mnenje pooblaščenega revizorja, izdano v skladu z Odredbo o finančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov (Ur. l.
RS, št. 71/99 in 78/99), ki potrjuje, da ima
ponudnik za razpisano javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
zapadle do dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.
Predviden datum odločitve o sprejemu
ponudbe: do 25. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: pri izboru najugodnejšega ponudnika bo strokovna komisija upoštevala, kot merilo za ocenitev ponudbe, ekonomsko najugodnejšo ponudbo.
Ekonomsko najugodnejša ponudba je
ponudba ki ustreza merilom, ki so naslednja:
a) cena,
b) garancijski rok,
c) rok dobave,
a) cena 60%
Pri ceni bo strokovna komisija ocenjevala tako, da bo najnižjo ponudbo ocenjena s
100 točkami, nato pa vsako višjo ceno od
najnižje po naslednji enačbi:
Tc=100-((Cv-Cmin)/Cmin)100
(Cv-višja cena, Cmin-najnižja cena)
V primeru, če bo ponudbena cena za
100% ali več višja od najnižje bo ocenjena z
nič točkami.
b) garancijski rok 20%
Strokovna komisija bo ocenila najdaljši
garancijski rok (kot najdaljšo garancijo pri
točkovanju bo upoštevala 48 mesečno garancijo) s 100 točkami, vsaka ponudba s
krajšim garancijskim rokom pa po naslednji
enačbi:
Tg=100-((Gn-Gk)/Gn)100
(Gn-najdaljša garancija, Gk-krajša garancija)
Ponudnik lahko ponudi daljšo garancijo,
vendar se točkuje kot 48 mesečna.
c) rok dobave 20%
Rok dobave bo strokovna komisija ocenjevala tako, da bo najkrajši rok dobave ocenila s 100 točkami, nato pa daljši rok dobave po enačbi:
Tr=100-((Rn-Rm)/Rm)100
(Rn-daljši rok dobave, Rm-najkrajši rok
dobave)
Strokovna komisija bo pri ocenjevanju
upoštevala navedeni točkovni sistem, z korelacijskim faktorjem 0,6 za ceno, korelacijskim faktorjem 0,2 za garancijske roke in
korelacijski faktor 0,2 za rok dobave.
Strokovna komisija bo pri ocenjevanju
upoštevala navedeni točkovni sistem. Komisija bo upoštevala le ponudbe, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje.
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V skladu s 53. členom Zakona o javnih
naročilih, je naročnik dolžan posebej ovrednotiti neobičajno nizke cene ponudbe.
Najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša. Najugodnejša ponudba je tista ponudba, ki doseže najboljši rezultat glede na
vsa opisana vrednotenja.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2001.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 1
Ob-50121
1. Naročnik: Osnovna šola Železniki.
2. Naslov naročnika: Otoki 13, 4228
Železniki, tel. 04/500-20-00, faks
04/500-20-17.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeni artikli za potrebe šolske prehrane.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dobavitelji lahko ponudijo vse artikle ali samo posamezno skupino in podskupino, in
sicer:
– kruh in pekovske izdelke,
– meso in mesne izdelke,
– mleko in mlečne izdelke
– sadje in zelenjava,
– zamrznjene in konzervirane ribe,
– jajca,
– testenine in mlevske izdelke,
– sirupe in sadne sokove,
– ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Železniki,
Otoki 13, 4228 Železniki in podružnici:
– Dražgoše, Dražgoše 35, 4228 Železniki in
– Selca, Selca 95, 4227 Selca.
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: tajništvo
Osnovne šole Železniki, Otoki 13, 4228
Železniki, kontaktna oseba je Primož Šmid,
tel. 04/500-20-00.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure, osebno ob predložitvi pooblastila in dokazila o vplačilu stroškov na
žiro račun šole, lahko pa ponudniki zahtevajo s predložitvijo dokazila o vplačilu stroškov dokumentacije, da se jim dokumentacija pošlje po pošti, po elektronski pošti ali
na disketi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
šole št. 51510-603-30650.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 10. 7. 2001
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Železniki, Otoki
13, 4228 Železniki.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 7. 2001 ob 8. uri, v Osnovni šoli
Železniki, Otoki 13, 4228 Železniki.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če je

vrednost ponudbe za posamezno skupino
artiklov ali v kumulativi višja od 30 milijonov
SIT, je potrebno predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od ponudbene vrednosti. Bančna garancija mora
biti v tem primeru veljavna do 1. 9. 2001,
če pa je vrednost ponudbe manjša, je potrebno predložiti menico v vrednosti 5% od
vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 oziroma 45 dnevni rok plačila.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
predvidena.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahteve opredeljuje razpisna dokumentacija.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj do 20. 8.
2001, odločitev bo sprejeta predvidoma do
20. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 50 točk, celovitost ponudbe 20 točk,
boljši plačilni pogoji – plačilo nad 30 dni 10
točk, dodatne ugodnosti 10 točk in reference 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2001.
Osnovna šola Železniki
Ob-50128
1. Naročnik: Osnovna šola 16. decembra Mojstrana.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola 16.
decembra Mojstrana, Alojza Rabiča 7, 4281
Mojstrana, tel. 589-12-94, faks 589-12-94.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil za potrebe osnovne šole.
Orientacijska vrednost (brez DDV):
1. mleko in mlečni izdelki 690.000 SIT;
2. meso in mesni izdelki 3,400.000 SIT;
3. ribe 200.000 SIT;
4. sveža zelenjava in sadje 1,100.000
SIT;
5. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje 330.000 SIT;
6. sadni sokovi in sirupi 170.000 SIT;
7. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki in keksi 1,500.000 SIT;
8. ostalo prehrambeno blago 2,000.000
SIT.
Vrsta, opis in orientacijske količine artiklov, ki so predmet javnega naročila, so
navedene v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sprejemljive so ponudbe, ki se nanašajo na
dobavo vseh artiklov v celoti (sklopi od
1 do 8), posamezne sklope v celoti ali posamezne podsklope, kjer so določeni.
4. Kraj dobave: fco Osnovna šola 16.
decembra Mojstrana, Alojza Rabiča 7, Mojstrana.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 3. 9.
2001 do 31. 8. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Osnovna šola
16. december Mojstrana, razpisno dokumentacijo izdaja: tajništvo Zdenka Bradaškja; dodatne informacije daje: Silva Kozjek, vsak dan od 7. do 11. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 6. 7. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu 5.950 SIT, na račun naročnika št.:
51530-603-33491, sklic na št. 571-90-54
– za razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 7. 2001 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola 16. decembra
Mojstrana, Alojza Rabiča 7, Mojstrana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 7. 2001 ob 13.30, v prostorih tajništva
Osnovne šole 16. decembra Mojstrana,
Alojza Rabiča 7, Mojstrana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: lastna bianco menica ponudnika, in sicer v višini 10% od vrednosti
njegove ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Uradni list RS, št. 32/01).
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba o
sodelovanju.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik ne sme biti v
zadnjih 6 mesecih blokiran več kot 3 dni
skupaj.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba: 13. 9. 2001.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 20. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev je edino merilo najugodnejša cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ne.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2001.
Osnovna šola 16. december Mojstrana
Ob-50130
1. Naročnik: Osnovna šola Gornja Radgona, Prežihova ul. 1, 9250 Gornja Radgona.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola
Gornja Radgona, Prežihova ul. 1, 9250
Gornja Radgona, tel./faks 02/561-10-61,
561-14-17, 563-10-72.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb

za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zmrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Gornja
Radgona, Prežihova ul. 1, 9250 Gornja
Radgona.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2001 do 31. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije:, Osnovna šola
Gornja Radgona, Prežihova ul. 1, 9250
Gornja Radgona – v tajništvu šole, dodatna
pojasnila in informacije ponudniki dobe pri
pomočnici ravnatelja Olgi Kotnik, na tel.
02/561-10-61, 561-14-17, 563-10-72,
vsak dan od 9. do 12. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 2. 7. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od 11. 6. 2001
dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
šole št. 51910-603-30596.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 7. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Gornja Radgona, Prežihova ul. 1, 9250 Gornja Radgona.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 7. 2001 ob 10. uri, v prostorih
Osnovne šole Gornja Radgona, Prežihova
ul. 1, 9250 Gornja Radgona.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje računov.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
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izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o priznanju statusa kmeta,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni podjetniki),
– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali druga pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila – ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni podjetniki),
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS),
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila – ponudnik priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi evidenco
izdanih dovoljenj za opravljanje določene
dejavnosti,
– da je finančno in poslovno sposoben
– ponudnik pravna oseba priloži BON 1 in
BON 2 oziroma BON 3 ali v primeru, da ima
odprt račun pri poslovni banki mnenje oziroma izkaze o poslovanju, izdanega največ
30 dni pred zaključkom razpisnega roka;
samostojni podjetnik priloži davčno napoved z bilanco stanja in bilanco uspeha za
preteklo leto; kmetje priložijo potrdilo o katastrskem dohodku,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec,
– da je navedel točne podatke glede obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše krovno izjavo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 26. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2001.
Osnovna šola Gornja Radgona
Št. 414-09/96-2/10
Ob-50153
1. Naročnik: Republika Slovenija, Državni zbor.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-96-81 (Matjaž Vovk),
faks 01/478-94-03, elektronski naslov matjaz.vovk@dz-rs.si.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava,
dobava in montaža pohištva; vrsta pohištva, količine in zahtevana kvaliteta so navedeni v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklopi so navedeni v razpisni dokumentaciji;
sprejemljive so ponudbe za en sklop, več
sklopov ali vse sklope skupaj.
4. Kraj dobave: Šubičeva ulica 4, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: v septembru
in oktobru leta 2001 ter v drugi polovici leta
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija, Državni zbor, Oddelek za investicije
in vzdrževanje (Matjaž Vovk), Šubičeva ulica
4, 1000 Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT (z DDV)
na ŽR št. 50100-637-55237, sklic
28-12114-714199, s položnico ali virmanom.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 7. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Državni
zbor, Oddelek za investicije in vzdrževanje
(Matjaž Vovk), Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 7. 2001 ob 12. uri, v prostorih
državnega zbora, Šubičeva ulica 4, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: potrebno je predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od vrednosti naročila (brez DDV) z datumom veljavnosti
15. 8. 2001 in bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5%
od vrednosti pogodbe (brez DDV), ki mora
biti veljavna vsaj še en dan po opravljeni
končni pisni primopredaji posla.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
30 dni po prejemu računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 90 dni od dneva, določenega za predložitev ponudb; predvideni datum odločitve je
16. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: orientacijska vrednost naročila je 50
mio SIT (brez DDV), od tega 25 mio SIT v
letu 2001 in 25 mio SIT v letu 2002.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2001.
Republika Slovenija
Državni zbor
Ob-50165
1. Naročnik: Osnovna šola Gradec, Bevkova 3, 1270 Litija.
2. Naslov naročnika: Bevkova 3, 1270
Litija,
tel.
01/898-32-00,
faks
01/898-32-00, e-mail: o-gradeclit.lj@guest.arnes.si.
3. Vrsta in količina blaga: sukcesivna
dobava živil.
Možnost oddaje sukcesivne dobave živil
je po naslednjih skupinah živil:
I. mleko in mlečni izdelki,
II. meso, mesni izdelki in jajca,
III. ribe in konzervirane ribe,
IV. olja in izdelki,
V. sveža zelenjava in suhe stročnice,
VI. sveže sadje,
VII. zamrznjena in konzervirana zelenjava,
VIII. sadni sokovi in sirupi,
IX. žita, mlevski izdelki in testenine,
X. zamrznjeni izdelki iz testa,
XI. kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki,
XII. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: matična šola v Litiji, Bevkova 3 in podružnične šole (po dogovoru).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne
bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek dne
15. 8. 2001, trajanje dve leti od podpisa
pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo prejmete v tajništvu šole vsak
delavnik od 8. do 13. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 27. 6. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT (19% DDV je vključen v
ceno), znesek ponudniki nakažejo na žiro
račun št. 50150-603-58223, številka sklica 20.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 29. 6. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Gradec, Bevkova 3, 1270 Litija, s pripisom “Javna naročila”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 6. 2001 ob 10. uri, v prostorih OŠ Gradec, Bevkova 3, 1270 Litija.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje računov, ostali pogoji so opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen ZJN): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
ali tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN:
opredeljeni so v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, od katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: po poteku roka za oddajo ponudbe ponudniki ne smejo več
umakniti ali spremeniti ponudbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kvaliteta izdelkov, posebne ugodnosti ponudnika, dosedanje reference, plačilni roki.
Podrobneje so merila ovrednotena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Osnovna šola Gradec
Št. 1-DIR/O1-552/DUP-B/2 Ob-50166
1. Naročnik: Dom upokojencev Polzela,
Polzela 18, 3313 Polzela.
2. Naslov naročnika: Dom upokojencev
Polzela, Polzela 18, 3313 Polzela. tel.:
03/57-203-31, faks 03/57-200-23, e-pošta: dom.upokojencev – polzela@netsi.net.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
EL kurilnega olja 140.000 litrov – sukcesivna letna dobava.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Polzela.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 8.
2001 do 1. 8. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje,
tel.: 03/54-34-615, J. Cerovšek, informacije v zvezi z dobavo dobite pri Mojci Podbregar, glej 2. točko.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
27. 6. 2001 do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, v ceno je vključen DDV. Ponudniki morajo znesek nakazati na ŽR: 50700-603-31892, davčna številka 43103375.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 7. 2001 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Dom upokojencev Polzela, Polzela 18, 3313 Polzela - tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 7. 2001 ob 13. uri v sejni sobi
Doma upokojencev Polzela, Polzela.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe bianco menica z menično iz-
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javo v višini 500.000 SIT. Za dobro izvedbo
posla in odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku izjavo, da bo ob podpisu pogodbe predložil bianco menico z menično izjavo v višini 10% pogodbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 45
dnevni plačilni rok po izstavitvi fakture.
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: 25. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena v povezavi s kvaliteto.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ponovljen razpis, ker se je
na prvi razpis prijavi samo en ponudnik (prvi
razpis: Ur. l. RS, št. 30-31 z dne 28. 4.
2001, št. obj. 47860).
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 6. 2001.
Dom upokojencev Polzela

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
Ob-50154
V javnem razpisu za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za odvajanje meteornih in fekalnih vod iz področja naselja
Trata v Kočevju, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 43-44, dne 1. 6. 2001
na strani 2828 pod št. Ob-49690, se v 8.a
točki) datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo, datum popravi in se pravilno glasi:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 28. 6. 2001 do 10. ure.
Občina Kočevje
Št. 24/2001
Ob-49827
1. Naročnik: Občina Juršinci.
2. Naslov naročnika: Juršinci 3/b,
2256 Juršinci, tel. 02/758-21-41.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnovitvena dela na odsekih cest na območju
Občine Juršinci.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost

ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: območje Občine Juršinci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del: 8
dni po podpisu pogodbe, dokončanje del:
25 delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci, Igor Ketiš,
tel. 02/758-21-41.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 15. 6. do
22. 6. 2001, od ponedeljka do petka med
8. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
naročnika, št. 52400-630-20743.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 7. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Juršinci, Juršinci 3/b,
2256 Juršinci.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 7. 2001 ob 12. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
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: poleg zakonskih pogojev še pogoji, opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni; datum o odločitvi o sprejemu ponudbe: 30. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 80%, reference 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 5. 2001.
Občina Juršinci
Št. 02529/130
Ob-49830
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, tel. 07/498-11-00, faks
07/492-22-21.
3. (a) Opis in obseg gradnje: investicijsko vzdrževalna dela na objektu CKŽ
14 v Krškem – vzdrževanje fasade.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudnik mora predložiti ponudbo za celoto razpisanih del.
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Cesta krških žrtev 14,
Krško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 15. 9. 2001
do 30. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Služba za splošne in pravne zadeve, Cesta krških žrtev
14, Franc Pavlin.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 5.000 SIT, plačilo po položnici na račun Občine Krško, št.
51600-630-13042, kontaktna oseba, ki nudi dodatne informacije: Franc Pavlin.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 7. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Krško, Služba za splošne in pravne zadeve.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 7. 2001 ob 10.30, v sejni sobi
“D” Občine Krško.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od vrednosti javnega razpisa.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo po izstavljenih situacijah v roku 60 dni
od prejema situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): 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: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: petdeset dni od odpiranja ponudb; 20 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponujena cena 60%,
– reference ponudnika 30%,
– sposobnost ponudnika, da javno naročilo opravi brez podizvajalcev in z lastno
mehanoopremo 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Občina Krško
Št. 04-1305/01
Ob-49829
1. Naročnik: Ministrstvo za promet,
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.
2. Naslov naročnika: Ukmarjev trg 2,
6000 Koper, faks 05/66-32-102, tel.
05/66-32-100, e-mail URSP.box@gov.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: poglabljanje severovzhodnega dela bazena III
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v koprskem pristanišču na koto -14m
(podvodni izkop).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela bodo oddana kot celota.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: severovzhodni del akvatorija bazena III v koprskem pristanišču.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: datum pričetka
del: 1. 7. 2001, datum dokončanja del:
31. 8. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
promet, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper, Ines
Hrastič Pavlič, faks 05/66-32-102, tel.
05/66-32-100, e-mail Ines.Hrastic@gov.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 15. ure ob predložitvi potrdila o plačilu odkupnine.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: odkupnina za razpisno dokumentacijo znaša 5.000 SIT, plačljiva je z virmanom na račun št.
51400-845-20054 - Uprava Republike
Slovenije za pomorstvo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 6. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za promet, Uprava
Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 6. 2001 ob 12. uri, na sedežu
Uprave Republike Slovenije za pomorstvo,
Ukmarjev trg 2, Koper.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 7. 2001, 30. 6.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kot pod točko 7a.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 7. 12. 2000.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2001.
Ministrstvo za promet,
Uprava Republike Slovenije
za pomorstvo
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Št. 41/01
Ob-49828
1. Naročnik: Občina Dornava.
2. Naslov naročnika: Dornava 125,
2252 Dornava.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnovitvena dela in preplastitve na odsekih
cest na območju Občine Dornava. Orientacijska vrednost 45,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Občina Dornava.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
brez variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 35 delovnih dni
po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Dornava, Jožef Munda.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 15. 6. 2001
do 22. 6. 2001, v času od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
5.000
SIT,
ŽR
52400-630-20722.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 7. 2001 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Dornava, Dornava 125,
2252 Dornava.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 7. 2001 ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena in reference (podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico zmanjšati ali odstopiti od naročila, v slučaju izpada sredstev.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2001.
Občina Dornava
Št. 1/01
Ob-49831
1. Naročnik: Občina Selnica ob Dravi.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 4,
2352
Selnica
ob
Dravi,
tel.
02/674-03-86, 02/671-06-41, e-mail:
obcina.selnica@kksonline.com.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena
dela pri rekonstrukciji LC 363020 Lipu-

žev jarek – Gaj/Maribor, na odseku od Zg.
Kovača do odcepa k COŠD Škorpijon.
(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. Ocenjena vrednost naročila je
10,000.000 SIT.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Dela se bodo izvajala
na področju Občine Selnica ob Dravi, in
sicer na področju Velikega Boča in Zg. Slemena.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od avgusta 2001
do oktobra 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Selnica ob
Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi, kontaktna oseba Slobodan Tatalovič, tel.
02/674-03-86, faks 02/674-03-87, e-mail: obcina.selnica@kksonline.com.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od vključno
11. 6. 2001 dalje, vsak dan med 8. in 12.
uro, do oddaje ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT lahko ponudniki poravnajo na račun 51800-630-26058, proračun Občine Selnica ob Dravi – za razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 6. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Selnica ob Dravi – sprejemna pisarna, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 6. 2001 ob 12.30, v sejni sobi
Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4,
2352 Selnica ob Dravi.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v skladu
z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni rok plačila je 60 dni od dneva potrditve obračunske situacije s strani nadzornika
gradnje.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo sklenil pogodbo samo z glavnim izvajalcem del.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni po dnevu odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2001.
Občina Selnica ob Dravi
Št. 2/01
Ob-49832
1. Naročnik: Občina Selnica ob Dravi.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 4,
2352 Selnica ob Dravi, tel. 02/674-03-86,
02/671-06-41, faks 02/674-03-87, e-mail: obcina.selnica@kksonline.com.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena dela pri rekonstrukciji LC 363030
Selnica ob Dravi – Sv. Duh na Ostrem
vrhu, odsek Šojev klanec, II. 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. Ocenjena vrednost naročila je
20,000.000 SIT.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala
na področju Občine Selnica ob Dravi, in
sicer na področju naselja Selnica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: avgust 2001,
oktober 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica
ob Dravi, kontaktna oseba Slobodan Tatalovič, tel. 02/674-03-86, 02/671-06-41,
faks 02/674-03-87, e-mail: obcina.selnica@kksonline.com.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od vključno
11. 6. 2001 dalje, vsak dan med 8. in 12.
uro, do oddaje ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT lahko ponudniki poravnajo na račun 51800-630-26058, proračun Občine Selnica ob Dravi – za razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 6. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Selnica ob Dravi – sprejemna pisarna, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 6. 2001 ob 12.30, v sejni sobi
Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4,
2352 Selnica ob Dravi.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v skladu
z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni rok plačila je 60 dni od dneva potrditve obračunske situacije s strani nadzornika
gradnje.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo sklenil pogodbo samo z glavnim izvajalcem del.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni po dnevu odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2001.
Občina Selnica ob Dravi
Št. 3/01
Ob-49836
1. Naročnik: Občina Selnica ob Dravi.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 4,
2352 Selnica ob Dravi, tel. 02/674-03-86,
faks 02/674-03-87, e-mail: obcina.selnica@kksonline.com.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena dela pri rekonstrukciji LC 363040 S.
Duh na Ostrem vrhu – Hajdič mlin, odsek od Bečelovega klanca do občinske
meje, II. 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. Ocenjena vrednost naročila je
10,700.000 SIT.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala
na področju Občine Selnica ob Dravi, in
sicer pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: avgust 2001 oktober 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Selnica ob
Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi, kontaktna oseba Slobodan Tatalovič, tel.
02/674-03-86, faks 02/674-03-87, e-mail: obcina.selnica@kksonline.com.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od vključno
11. 6. 2001 dalje, vsak dan med 8. in 12.
uro, do oddaje ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT lahko ponudniki poravnajo na račun 51800-630-26058, proračun Občine Selnica ob Dravi – za razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 6. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Selnica ob Dravi – sprejemna pisarna, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 6. 2001 ob 12.30, v sejni sobi
Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4,
2352 Selnica ob Dravi.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v skladu
z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni rok plačila je 60 dni od dneva potrditve obračunske situacije s strani nadzornika
gradnje.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo sklenil pogodbo samo z glavnim
izvajalcem del.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni po dnevu odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2001.
Občina Selnica ob Dravi
Št. 62/2001
Ob-49837
1. Naročnik: Občina Miren-Kostanjevica.
2. Naslov naročnika: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren, faks:
05/330-46-82, telefon: 05/330-46-70.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova
zdravstvenega doma Miren – osnovno
varstvo. Ocenjena vrednost investicije: 24
mio SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Miren.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 13. 7. 2001
do 7. 9. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren
– kontaktni osebi: župan Zlatko-Martin Marušič in Mojca Černe.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure, v skladu z zakonom.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT – plačilo z virmanom na ŽR št. 52000-630-7038.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 6. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren. Ponudbe je potrebno predložiti v zaprti kuverti s pripisom na
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vidnem mestu: “Ne odpiraj - Ponudba za
prenovo zdravstvenega doma v Mirnu.“ Ponudbe se lahko odda osebno na sedežu
občine Miren-Kostanjevica ali po pošti.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 6. 2001 ob 13. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati do 31. 7. 2001; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 6. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 5. 2001.
Občina Miren-Kostanjevica
Ob-49838
1. Naročnik: ZPO – javni gospodarski
zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje.
2. Naslov naročnika: ZPO Celje, Dečkova cesta 1, 3000 Celje, tel.
03/428-26-50,
faks
03/428-26-68,
ZPO@celje.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena dela na izgradnji akumulacijskega jezera ob smučišču Celjska koča.
(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 načrtovana.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
30,000.000 SIT.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: smučišče Celjska koča, Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 6. 7. 2001
do 1. 9. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo –
ZPO – javni gospodarski zavod, Dečkova
cesta 1, 3000 Celje, informacije so možne
pri Hren Tatjani, tel. 03/428-26-64, faks
03/428-26-68, ZPO@celje.si, ali Navor,
d.o.o., Ulica 14. divizije 12, Celje, tel.
03/492-47-80.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 11. ure, od vključno 11. 6. 2001
dalje do 22. 6. 2001.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije v znesku 11.900 SIT naj nakažejo
zainteresirani ponudniki pred dvigom razpisne dokumentacijo na račun št.
50700-603-000-0032286, s pripisom “ za
razpisno dokumentacijo – Akumulacija Celjska koča“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 3. 7. 2001 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: tajništvo, ZPO – Celje, Dečkova cesta 1, 3000 Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 7. 2001 ob 12.30, v prostorih ZPO, Dečkova cesta 1, 3000 Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti 5% od ponudbene vrednosti z veljavnostjo 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila: 90%
pogodbenih obveznosti se plača po posameznih situacijah v roku do 90 dni, 10%
pogodbene vrednosti pa v končni situaciji,
ki se izstavi po pridobitvi uporabnega dovoljenja in predložitvi garancije za odpravo napak v garancijski dobi.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša: 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: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 9. 9. 2001. Datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 3. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, datum zaključka del 10%, referenčni
objekti, garancijska doba 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge strokovne informacije o naročilu pridobijo ponudniki na naslovu Navor, d.o.o., Rovan Alojz, univ. dipl.
inž. gradb., Ulica XIV. divizije 12, Celje, tel.
03/492-47-80.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2001.
ZPO, javni gospodarski zavod
za urejanje javnih parkirišč in
gospodarjenje z javnimi objekti Celje
Št. 403-06/01-16
Ob-49840
1. Naročnik: Občina Ig.
2. Naslov naročnika: Ig 72, 1292 Ig,
tel. 01/28-62-806, faks 01/28-62-229.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija in asfaltiranje oziroma preplastitev lokalnih cest LC 404060 (Sarsko
– občin. meja), LC 404070 (Kremenica–Sarsko), LC 454042 (Ig–Golo), LC
454041 (Zapotok–Osredek).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja delov po sklopih je sprejemljiva.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Občina Ig.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek 15. 8.
2001, dokončanje 15. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Ig, Ig
72, 1291 Ig, kontaktna oseba Lorena Goričan.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, od 12. 6. 2001 do 11. 7.
2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške priprave razpisne
dokumentacije v višini 2.000 SIT, je potrebno nakazati na ŽR Občine Ig, št.
50101-630-810160.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 7. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ig, Ig 72, 1292 Ig.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 7. 2001 ob 17. uri, v prostorih
Občine Ig, Ig 72, Ig.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti predmeta javnega naročila in bančna garancija za dobro izvedbo prevzetih obveznosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila za izvedena dela je najmanj 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): definirana bo 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: definirani bodo v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 8. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 1. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cenovno merilo, rok izvedbe, garancijski rok in
reference – podrobneje bodo definirana v
razpisnih pogojih.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kolikor bodo ponudbe nepravilne ali
nesprejemljive, se bo izvedel postopek s
pogajanji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 5. 2001.
Občina Ig
Št. 344-04-5/2001-2101
Ob-49906
1. Naročnik: Mestna občina Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto, tel. 07/39-39-281, faks
07/39-39-282.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacije
in preplastitve lokalnih cest.
(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: izdelava projektov ni vključena v naročilo.
4. Kraj izvedbe: na območju Mestne občine Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek del je 30. 7. 2001, predvideno dokončanje del je 30. 9. 2001, čas izvedbe je 30
koledarskih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mestna občina Novo mesto, Novi trg 6/III, Novo mesto, soba
91, Antonija Milojevič, tel. 07/39-39-281,
faks 07/39-39-282, strokovne informacije
Ana Blatnik, tel. 07/39-39-296, Mestna občina Novo mesto, Novi trg 6.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure
(od objave do 2. 7. 2001).
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, št. računa:
52100-630-40115 Mestna občina Novo mesto, sklicna številka 344-04-52001-2101.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 2. 7. 2001 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Novo mesto,
Novi trg 6, soba št. 91/III.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 7. 2001 ob 12. uri, na naslovu
Mestna občina Novo mesto, sejna soba
št. 94/III.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1,400.000
SIT in veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja je določen v pogodbi,rok plačila je 60 dni ali več.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 90
dni od odpiranja, sklep o sprejemu ponudbe bo izdan do 13. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.

16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Mestna občina Novo mesto
Št. 407-176/2001
Ob-49908
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in Univerza v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana, telefaks 01/431-23-27, tel.
01/431-22-49 (Služba za investicije in premoženjsko pravne zadeve, Trubarjeva 3).
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena, obrtniška, strojno in elektro instalacijska dela ter zunanja ureditev pri
adaptaciji, nadzidavi in dozidavi objekta Visoke zdravstvene šole Univerze v
Mariboru.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki lahko nudijo dela le v
celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Univerza v Mariboru, Visoka zdravstvena šola, Žitna 15, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek – takoj
po podpisu pogodbe, zaključek – februar
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Proplus,
d.o.o., 2000 Maribor, Strma ul. 8, tajništvo; dodatne informacije: Bojana Sovič, tel.
02/250-41-10, faks 02/250-41-35.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, virmansko plačilo na ŽR 51800-601-62499 pri APP, podr. Maribor, pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 7. 2001 do
9. ure – datum prejetja.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 11. 7.
2001, ob 13. uri, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, 1000 Ljubljana, Trubarjeva 3/V, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija, v višini 10% razpisane vrednosti, z veljavnostjo do izročitve bančne
garancije za dobro izvedbo del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skla-
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dno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe do 10. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– 70% ponudbena cena,
– 16% reference ponudnika,
– 7% reference odg. vodje del,
– 7% navedena garancijska doba.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled objekta je možen po predhodni najavi na Univerzi v Mariboru, Visoka
zdravstvena šola, tel. 02/300-47-00.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
RS, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport in
Univerza v Mariboru
Ob-49919
1. Naročnik: Občina Pesnica.
2. Naslov naročnika: Občina Pesnica,
Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica
pri Mariboru, tel. 02/653-73-31, faks
02/653-07-91.
3. (a) Opis in obseg gradnje: razširitev
vodovodnega omrežja Jakob še za nižinska naselja Hlapje, Mali Dol in Zgornji Jakobski Dol.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja del ni predvidena po sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projektna dokumentacija je izdelana.
4. Kraj izvedbe: Naselja Hlapje, Mali Dol
in Zgornji Jakobski Dol.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden pričetek del 1. 8. 2001, dokončanje del 31. 10.
2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Pesnica, Občinska uprava, Pesnica pri Mariboru
39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru – Vinko
Fartely, tel. 041/771-840.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo ponudnikom do 30. 6.
2001 v času uradnih ur Občinske uprave
med 8. in 9. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je
možno dvigniti ob predložitvi dokazila o plačilu razpisne dokumentacije v višini 3.570
SIT na ŽR 51800-630-25531.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 11. 7. 2001
do 12. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 11. 7.
2001 ob 13. uri v sejni sobi Občine Pesnica (klet), Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211
Pesnica pri Mariboru.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garnacija za resnost ponudbe v višini
10% vrednosti razpisanih del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): izvajalska 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
do 31. 8. 2001, predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe 20. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, reference, finančna usposobljenost.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 5. 2001.
Občina Pesnica
Št. 1/2-2001
Ob-49927
1. Naročnik: Evangeličanska cerkvena
občina Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Slovenska 15,
9000 Murska Sobota, tel. 02/52-21-304.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
Evangeličanske cerkve v Murski Soboti
– izvedba gradbeno obrtniških in instalacijski del.
(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: Murska Sobota.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 8. 2001
do 31. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: dvig razpisne dokumentacije v pisarni Evangeličanske cerkvene občine v Murski Soboti, Slovenska 15, dodatne informacije pri Vladu
Goldinskiju, univ. dipl. inž. arh., tel.
02/52-11-985.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 11. ure, do 29. 6. 2001.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom ali položnico na ŽR št.
50100-620-128(05)1164112-16128, s
pripisom: za sanacijo cerkve.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 29. 6. 2001
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Evangeličanska cerkvena občina Murska Sobota, Slovenska 15, 9000
Murska Sobota.
9. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 2. 7. 2001 ob 13. uri v sejni
sobi Evangeličanske cerkvene občine v
Murski Soboti, Slovenska 17 (dvoriščna
zgradba).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba o poslovnem sodelovanju, z natančno določenimi opisi del in vrednostjo posameznih ponudb.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost do 31. 10.
2001, sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika do 16. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 75%, reference 15%, plačilni
pogoji 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 5. 2001.
Evangeličanska cerkvena
občina Murska Sobota
Št. 41405/00070/2001 0400 01 Ob-49930
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 22-010, faks
22-01-293.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
nadomestnih prostorov za specialistično zobozdravstveno dejavnost v sklopu
linearnega večnamenskega objekta ob
Svetozarevski ulici v Mariboru.
Obsega gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter zunanjo ureditev.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja je predvidena v enem sklopu.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del
15. 8. 2001, dokončanje del 30. 6. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2001 Maribor, kontaktna oseba Jolanda Bizjak tel.
02/22-01-314.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo ponudb (razen v sobotah, nedeljah in
praznikih).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije vplača znesek na ŽR
št. 51800-630-25505 v višini 5.000 SIT z
namenom nakazila “Pristojbina za javni razpis – zobne ambulante v Svetozarevski.”
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 7. 2001 do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti 2001 Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, soba 340/III.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 7. 2001 ob 9. uri kletna sejna
soba Mestne občine Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prejema situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 12. 10. 2001, 31. 7.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena in reference (podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Mestna občina Maribor
Št. 363/2001
Ob-49933
1. Naročnik: Študentski domovi v Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Študentski domovi v Ljubljani, Cesta 27. aprila 31, 1000
Ljubljana, telefaks 01/242-10-10, telefon
01/242-10-05.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zamenjava oken, vrat in senčil na objektu Ilirska
2, Študentskih domov v Ljubljani.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov, ali za vse
skupaj: ponudniki morajo nuditi dela v celoti.
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Ilirska 2, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka, dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek –
takoj po podpisu pogodbe, zaključek – september 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Študentski
domovi v Ljubljani, Cesta 27. aprila 31,
Ljubljana, dodatne informacije: Mojca Oražem, telefaks: 01/242-10-10, telefon:
01/242-10-07.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek):
5.000 SIT, virmansko plačilo na Ž. R.
51800-601-62499 pri APP, podr. Maribor,
pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 7. 2001 do 10.
ure – datum prejetja.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Študentski domovi v Ljubljani,
Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 7. 2001, ob
10. uri, Študentski domovi v Ljubljani, Cesta 27. Aprila 31, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija, v višini 10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo do izročitve bančne garancije za dobro izvedbo del.
11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko je ta
izbrana kot najugodnejša (zakon o javnih
naročilih, 47. člen): skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu zakona o
javnih naročilih: skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe do 10. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– 60% ponudbena cena,
– 15% reference ponudnika,
– 15% reference odg. vodje del,
– 10% navedena garancijska doba.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na Proplus, d. o. o., Strma ul. 8, Maribor, Bojana
Sovič, telefon 02/250-41-11, telefaks
02/250-41-35.
Ogled objekta je možen po predhodni
najavi pri Mojci Oražem, telefon
01/242-10-07, telefaks 01/242-10-10.

17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Študentski domovi v Ljubljani
Št. 363/2001
Ob-49934
1. Naročnik: Študentski domovi v ljubljani
2. Naslov naročnika: Študentski domovi
v Ljubljani, Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljubljana, telefaks 01/242-10-10, telefon
01/242-10-05.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
parkirišča s prometno in komunalno ureditvijo v Ljubljani – Rožna dolina.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, navesti sklope in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov, ali za
vse skupaj: ponudniki morajo nuditi dela v
celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Cesta 27. aprila 31,
1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka, dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek –
takoj po podpisu pogodbe, zaključek – september 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Študentski
domovi v Ljubljani, Cesta 27. aprila 31,
Ljubljana, dodatne informacije: Mojca Oražem, telefaks: 01/242-10-10, telefon:
01/242-10-07.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek):
5.000 SIT, virmansko plačilo na Ž. R.
51800-601-62499 pri APP, podr. Maribor,
pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 7. 2001 do 10. ure
– datum prejetja.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Študentski domovi v Ljubljani,
Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 7. 2001, ob
12. uri, Študentski domovi v Ljubljani, Cesta 27. Aprila 31, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija, v višini 10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo do izročitve bančne garancije za dobro izvedbo del.
11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko je ta
izbrana kot najugodnejša (zakon o javnih
naročilih, 47. člen): skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu zakona o
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javnih naročilih: skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe do 10. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: 60%
ponudbena cena,
– 15% reference ponudnika,
– 15% reference odg. vodje del,
– 10% navedena garancijska doba.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na Proplus, d. o. o., Strma ul. 8, Maribor, Bojana
Sovič, telefon 02/250-41-11, telefaks
02/250-41-35.
Ogled objekta je možen po predhodni
najavi pri Mojci Oražem, telefon
01/242-10-07, telefaks 01/242-10-10.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Študentski domovi v Ljubljani
Št. A-012/01
Ob-49935
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
usada na cesti RT-926/5501 Solčava-Podolševa-Sleme v km 0.90 –
km 1.00.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R1-926 Solčava-Podolševa.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 90 dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 7. 2001 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo
za promet - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 10. 7.
2001 ob 9.30 v veliki sejni dvorani I. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost
javnega
naročila
presega
50,000.000 priložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3 %
vrednosti javnega naročila in jo naročnik lahko unovči v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republika Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno navedeni in razčlenjeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet Direkcija RS za ceste - Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Direkcija RS za ceste
Št. A-011/01
Ob-49936
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izdelava
protiprašne zaščite na makadamskih voziščih na območju VOC Celje.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R3-682 Loke-Ledinščica, RT-926 Solčava-Podolševa-Sleme, RT-927 Žibovt-Sv.Duh-Podolševa.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 90 dni po sklenitvi pogodbe.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 7. 2001 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 16. 7.
2001 ob 9. uri v veliki sejni dvorani I. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost
javnega
naročila
presega
50,000.000 priložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3 % vrednosti javnega naročila in jo naročnik lahko
unovči v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republika Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno navedeni in razčlenjeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po
odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet Direkcija RS za ceste - Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Direkcija RS za ceste
Št. A-013/01
Ob-49937
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
brežin na cesti R1-206/1028 Vršič-Trenta od km 0,96 do km 3,65.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R1-206 Vršič-Trenta.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 90 dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 7. 2001 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo
za promet - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 10. 7.
2001 ob 10. uri v veliki sejni dvorani I.
nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost
javnega
naročila
presega
50,000.000 priložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3 %
vrednosti javnega naročila in jo naročnik lahko unovči v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republika Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno navedeni in razčlenjeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet Direkcija RS za ceste - Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Direkcija RS za ceste
Ob-49972
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje, tel. 03/42-65-860, faks
03/42-65-862.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
in dograditev OŠ Hudinja s telovadnico
– I. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se oddajo v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: Mariborska cesta 125,
3000 Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 14. 8. 2001,
predvideno dokončanje del je 31. 5. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Prešernova 27, 3000 Celje, Oskar
Šoster, univ. dipl. ek., tel. 03/42-65-876,
031/531-090.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan, razen
petka, od 9. do 12. ure, tajništvo Komunalne direkcije/II, Prešernova 27.
V tem času je možen tudi ogled projektne dokumentacije v sobi št. 14/III – Družbene dejavnosti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za razpisno dokumentacijo znaša 25.000 SIT in se nakaže
na žiro račun:50700-630-10105. Pri dvigu
razpisne dokumentacije se mora prevzemnik izkazati z originalnim dokumentom (položnica, virman ...) iz katerega je razvidno
plačilo razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 7. 2001 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MO Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27, Celje, tajništvo/II.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 16. 7. 2001 ob
13. uri, MO Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27, Celje, sejna soba št. 9/II.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 20 mio SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije in gradbeno pogodbo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sklenitev pogodbe za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 9. 2001. Predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 1. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena za izvedbo del po predračunu:
70 točk,
– rok izvedbe del: 7 točk,
– plačilni rok: 2 točki,
– reference: 7 točk,
– kakovost (ISO 9001, 9002): 5 točk,
– kadri: 2 točki,
– garancijski rok: 7 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 73 z dne
19. 8. 2001, Ob-34079.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Mestna občina Celje
Ob-49973
1. Naročnik: Kostak, d.d. Krško.
2. Naslov naročnika: Leskovška cesta
2a, 8270 Krško.
3. (a) Obseg in opis gradnje: vodovod
Krško polje – odsek Beli Breg – Kerinov
grm – 1. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in možnosti predložitve ponudbe za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik mora predložiti ponudbo za celoto razpisanih del –
odsek Beli Breg – Kerinov grm – 1. faza.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Beli Breg – Kerinov
grm.
5. (a) Dopustnost variantnih ponudb:
niso dopustne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: od 15. 8.
2001 do 31. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Kostak, d.d., Tehnično razvojni sektor, Željko Horvat, tel.
07/48-17-232, faks 07/48-17-250.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo, če je predvidena osebna predaja: vsak delavnik od 8. do
15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT na transakcijski
račun št.: 03155-1000187879.
Kontaktna oseba, ki nudi dodatne informacije: Željko Horvat, univ. dipl. inž.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 7. 2001 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Kostak, d.d., Leskovška cesta
2a, 8270 Krško, tajništvo družbe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 7. 2001 ob 12. uri, v sejni sobi Komunale.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti ponudbe, veljavna do
15. 10. 2001.
11. Pogoji glede financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
skladno s predpisi, ki urejajo izvrševanje
proračuna RS.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): pogodba.
13. Zahtevani pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu
ZJN-1: na javni razpis se lahko prijavi ponudnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
a) je registriran pri pristojnem organu –
ponudnik priloži izpis iz sodnega registra za
pravne osebe oziroma obrtno dovoljenje za
samostojne podjetnike,
b) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča,
c) da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano z poslovanjem
ali druga pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila – ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča,
d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve – ponudnik predloži potrdilo Davčnega urada,
e) da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa – ponudnik priloži
odločbo za opravljanje dejavnosti,
f) da je finančno in poslovno sposoben –
ponudnik predloži BON1, BON2 ali BON3,
ali v primeru, da ima odprt račun pri poslovni banki, mnenje oziroma izkaze o poslovanju, izdanega največ 30 dni pred zaključkom razpisnega roka; samostojni podjetnik
predloži davčno napoved z bilanco stanja in
bilanco uspeha za preteklo leto,
g) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec,
h) da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa in podpiše krovno izjavo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in okvirni datum odločitve o spre-
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jemu ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb, datum odločitve 60 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– plačilni pogoji,
– reference,
– usposobljenost,
– rok izvedbe.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Kostak,
Komunalno stavbno podjetje, d.d.,
Krško
Ob-49974
1. Naročnik: Kostak, d.d., Krško.
2. Naslov naročnika: Leskovška cesta
2a, 8270 Krško.
3. (a) Obseg in opis gradnje: rekonstrukcija kanalizacije Krško, odsek Župančičeva ulica.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in možnosti predložitve ponudbe za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik mora predložiti ponudbo za celoto razpisanih del.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Krško, Župančičeva ulica.
5. Dopustnost variantnih ponudb: niso
dopustne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: od 15. 8.
2001 do 30. 9. 2001.
7. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Kostak, d.d., Tehnično
razvojni sektor, Željko Horvat, tel.
07/48-17-232, faks 07/48-17-250.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo, če je predvidena osebna predaja: vsak delavnik od 8. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT na transakcijski
račun št.: 03155-1000187879.
Kontaktna oseba, ki nudi dodatne informacije: Željko Horvat, univ. dipl. inž.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 7. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Kostak, d.d., Leskovška cesta
2a, 8270 Krško, tajništvo družbe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 7. 2001 ob 13. uri, v sejni sobi Komunale.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti ponudbe, veljavna do
15. 10. 2001.
11. Pogoji glede financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
skladno s predpisi, ki urejajo izvrševanje
proračuna RS.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): pogodba.
13. Zahtevani pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne,
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poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu
ZJN-1: na javni razpis se lahko prijavi ponudnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
a) je registriran pri pristojnem organu –
ponudnik priloži izpis iz sodnega registra za
pravne osebe oziroma obrtno dovoljenje za
samostojne podjetnike,
b) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča,
c) da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano z poslovanjem
ali druga pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča,
d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve – ponudnik predloži potrdilo Davčnega urada,
e) da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa – ponudnik priloži
odločbo za opravljanje dejavnosti,
f) da je finančno in poslovno sposoben –
ponudnik predloži BON1, BON2 ali BON3,
ali v primeru, da ima odprt račun pri poslovni banki, mnenje oziroma izkaze o poslovanju, izdanega največ 30 dni pred zaključkom razpisnega roka; samostojni podjetnik
predloži davčno napoved z bilanco stanja in
bilanco uspeha za preteklo leto,
g) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec,
h) da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa in podpiše krovno izjavo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb, datum odločitve 60 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– plačilni pogoji,
– reference,
– usposobljenost,
– rok izvedbe.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Kostak,
Komunalno stavbno podjetje, d.d.,
Krško
Ob-49975
1. Naročnik: Kostak, d.d., Krško.
2. Naslov naročnika: Leskovška cesta
2a, 8270 Krško.
3. (a) Obseg in opis gradnje: modernizacija lokalne ceste Srebotno – Bohor,
odsek Hlastan – Dobrava.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in možnosti predložitve ponudbe za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik mora predložiti ponudbo za celoto razpisanih del:

modernizacija lokalne ceste Srebotno – Bohor, odsek Hlastan – Dobrava.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Srebotno – Bohor
pri Senovem.
5. (a) Dopustnost variantnih ponudb:
niso dopustne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: od 15. 8.
2001 do 31. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Kostak, d.d., Tehnično
razvojni sektor, Željko Horvat, tel.
07/48-17-232, faks 07/48-17-250.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo, če je predvidena osebna predaja: vsak delavnik od 8. do
15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT na transakcijski
račun št.: 03155-1000187879.
Kontaktna oseba, ki nudi dodatne informacije: Niko Somrak, Občina Krško, tel.
07/498-12-75.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 7. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Kostak, d.d., Leskovška cesta
2a, 8270 Krško, tajništvo družbe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 7. 2001 ob 11. uri, v sejni sobi
Komunale.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti ponudbe, veljavna do
15. 10. 2001.
11. Pogoji glede financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
skladno s predpisi, ki urejajo izvrševanje
proračuna RS.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): pogodba.
13. Zahtevani pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu
ZJN-1: na javni razpis se lahko prijavi ponudnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
a) je registriran pri pristojnem organu –
ponudnik priloži izpis iz sodnega registra za
pravne osebe oziroma obrtno dovoljenje za
samostojne podjetnike,
b) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča,
c) da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano z poslovanjem
ali druga pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila – ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča,
d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve – ponudnik predloži potrdilo Davčnega urada,
e) da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
met javnega razpisa – ponudnik priloži
odločbo za opravljanje dejavnosti,
f) da je finančno in poslovno sposoben –
ponudnik predloži BON1, BON2 ali BON3,
ali v primeru, da ima odprt račun pri poslovni banki, mnenje oziroma izkaze o poslovanju, izdanega največ 30 dni pred zaključkom razpisnega roka; samostojni podjetnik
predloži davčno napoved z bilanco stanja in
bilanco uspeha za preteklo leto,
g) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec,
h) da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa in podpiše krovno izjavo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb, datum odločitve 60 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– plačilni pogoji,
– reference,
– usposobljenost,
– rok izvedbe.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Kostak,
Komunalno stavbno podjetje, d.d.,
Krško
Št. 01 012-2/95
Ob-49978
1. Naročnik: Občina Loški Potok.
2. Naslov naročnika: Hrib 17, 1318 Loški Potok, tel. 01/835-01-00, telefaks
01/835-01-02.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prometna in komunalna infrastruktura v območju UN Hrib center - jug - I. faza.
(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: Hrib - Loški Potok.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
samo varianta po razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 8. 2001
do 30. 9. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Loški
Potok, Hrib 17, 1318 Loški Potok, Viljem
Vesel, tel. 01 835-01-10.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 13. 7. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
štev. 51310-630-12024 z navedbo “Javni
razpis infrastruktura”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 7. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Loški Potok, Hrib 17,
1318 Loški Potok, oziroma tajništvu občine
na navedenem naslovu.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 7. 2001 ob 9. uri na Občini Loški Potok, Hrib 17.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini,
navedeni v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): 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: čas opcije ponudbe
oziroma do 17. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: na Stanbiro d.o.o. Ribnica, Anton
Tanko, tel. 01/836-11-63.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Občina Loški Potok
Št. 35205-2/01
Ob-50039
1. Naročnik: Občina Šmarje pri Jelšah.
2. Naslov naročnika: 3240 Šmarje pri
Jelšah, Aškerčev trg 12, urad.zupana@smarje-pri-jelsah.si, tel. 03/81-71-600,
faks 03/81-71-626.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
vodovoda Pijovci:
– izgradnja črpalnice V=12 m3 ob obstoječem zajetju v Spodnjem Bobovem,
– izgradnja vodohrama V = 60 m3 nad
Zgornjim Bobovim,
– cevovod L=2545 m.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se bodo oddala enemu
ponudniku (za vse skupaj).
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Bobovo pri Šmarju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: avgust–oktober 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, tajništvo urada župana, kontaktna oseba Bojan Žaberl,
tel. 03/81-71-614.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: od 11. 6. do
28. 6. 2001; od ponedeljka do petka od 8.
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumentacije 20.000 SIT z virmanom na žiro račun
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številka: 50730-630-10189 pred dvigom
dokumentacije, s pripisom “Izgradnja vodovoda Pijovci”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 7. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, z
oznako: “Ne odpiraj! – Ponudba za izgradnjo vodovoda Pijovci”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 7. 2001 ob 13. uri; Občina Šmarje pri
Jelšah – sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v vrednosti 2,5 mio SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: z mesečnimi situacijami v minimalnem brezobrestnem valutnem roku 90 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od javnega odpiranja ponudb; 20 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba.
Merila: cena (60%), usposobljenost ponudnika (15%), reference (15%), rok izvedbe (10%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kompletna tehnična dokumentacija
je na ogled pri investitorju Občina Šmarje
pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahtevka za objavo: 4. 6. 2001.
Občina Šmarje pri Jelšah
Ob-50044
1. Naročnik: Občina Šmarje pri Jelšah.
2. Naslov naročnika: 3240 Šmarje pri
Jelšah, Aškerčev trg 12, urad.zupana@smarje-pri-jelsah.si, tel. 03/81-71-600,
faks 03/81-71-626.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija ceste L-7425 Šmarje – Sveti
Štefan v dolžini 603 m;
a) ureditev odvodnjavanja,
b) razširitev cestišča za 1 m,
c) dograditev hodnika za pešce širine
1,6 m,
d) izvedba nove voziščne konstrukcije
širine 5 m.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se bodo oddala enemu
ponudniku (za vse skupaj).
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Šmarje pri Jelšah.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
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6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: od 25. 7.
2001 do 1. 9. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, tajništvo urada župana, kontaktna oseba Bojan Žaberl,
tel. 03/81-71-614.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: od 11. 6. do
28. 6. 2001; od ponedeljka do petka od 8.
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumentacije 20.000 SIT z virmanom na žiro račun
številka: 50730-630-10189 pred dvigom
dokumentacije, s pripisom “Rekonstrukcija
ceste Šmarje – Sv. Štefan”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 7. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, z
oznako: “Ne odpiraj! – Ponudba za rekonstrukcijo ceste L-7425 Šmarje – Sveti Štefan v dolžini 603 m”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 7. 2001 ob 11. uri; Občina Šmarje pri
Jelšah – sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v vrednosti 3 mio SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: z mesečnimi situacijami v brezobrestnem valutnem roku 90 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 8. 2001; 10. 7.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba; merila: cena
(70%), rok izvedbe (15%), reference (15%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kompletna tehnična dokumentacija
je na ogled pri investitorju Občina Šmarje
pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri
Jelšah.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahtevka za objavo: 4. 6. 2001
Občina Šmarje pri Jelšah
Št. 352-05-3/00
Ob-50052
1. Naročnik: Občina Izola.
2. Naslov naročnika: Občina Izola,
Sončno nabrežje 8, Izola. Postopek za izbiro izvajalca vodi Urad za komunalni razvoj, Postojnska 3 Izola. Kontaktna oseba
je Podbreznik Martin inž. gradb., tel.
05/66-00-220 ali 66-00-222, faks
05/66-00-210.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
meteorne in fekalne kanalizacije v vasi
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Cetore nad Izolo in dobava in postavitev
čistilne naprave kapacitete 150 enot z
vsemi potrebnimi gradbenimi in inštalacijskimi deli.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Cetore nad Izolo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji. Ponudbe,
ki se nanašajo na dobavo in vgradnjo tipa
čistilne naprave bodo upoštevane v variantni ponudbi kolikor bodo v celoti ustrezale
zahtevanim tehničnim karakteristikam in
možnostim vgradnje.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: dela se bodo
izvajala s pričetkom v mesecu septembru z
rokom izgradnje 90 dni.
7. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v Uradu
za komunalni razvoj Občine Izola, Postojnska 3, Izola. Ponudnik lahko dobi vse informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji pri Martinu
Podbrezniku ali Borisu Stuparju.
b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo v času uradnih ur (ponedeljek, sreda, petek).
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik se mora ob dvigu razpisne dokumentacije izkazati s potrdilom o plačilu materialnih stroškov v višini
20.000 SIT, na račun naročnika št.
51430-630-90025, za izdelavo razpisne
dokumentacije.
8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 7. 2001 do 9. ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Izola – Urad za komunalni razvoj, Postojnska 3, 6310 Izola.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 7. 2001 ob
9.30 na naslovu: Postojnska 3, v sejni sobi
Urada za komunalni razvoj.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: garancija banke za resnost ponudbe v višini 10%
ocenjene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila/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: akt (pogodba) o izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu: pogoj
za udeležbo na predmetnem razpisu je ta,
da je bil ponudnik v zadnjih treh letih glavni
izvajalec pri izvedbi vsaj enega gradbenega
dela (pozor: ne nujno javnega naročila), ki
po je naravi gradnje in obsegu vsaj enakovredno razpisanemu.

14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 60 dni od dneva oddaje
ponudbe; (do vključno 10. 9. 2001). Ponudnike bo investitor oziroma naročnik obvestil z obvestilom o oddaji naročila v roku 45
dni po uspelem javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– raven celovitosti ponudbe,
– ponudbena cena,
– doseganje zahtevanih parametrov,
– 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),
– sposobnost ponudnika (konkretna).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Občina Izola
Št. 41405-8/01
Ob-50057
1. Naročnik: Občina Rogatec, Ceste
11, 3252 Rogatec, tel. 03/812-10-00,
faks 03/812-10-12, e-mail: Obcina.Rogatec@siol.net.
2. Naslov naročnika: Ceste 11, 3252
Rogatec.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
zavijalnega pasu za bencinski servis in
servisne ceste.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ponudba mora biti celovita, eventualnih delnih ponudb ne bomo upoštevali.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ne vključuje
izdelave projekta.
4. Kraj izvedbe: Rogatec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek del:
julij 2001, dokončanje del: avgust 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Rogatec, Ceste 11, Rogatec, tajnik občine Strajn Pavel, tel. 03/812-10-16.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 3. 7. 2001
med 10. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 20.000 SIT.
Način plačila: gotovinsko ali virmansko
na žiro račun Občine Rogatec št.
50730-630-10222.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do torka, 10. julija
2001, do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Rogatec, Ceste 11,
3252 Rogatec, tajništvo.
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Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba za izgradnjo zavijalnega pasu za
bencinski servis in servisne ceste“. Na hrbtni strani ovojnice mora biti točen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo v torek,
10. julija 2001, ob 15. uri, na naslovu: Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, v
sejni sobi občinske uprave.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od ocenjene vrednosti del, ki mora
veljati do vključno datuma veljavnosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo se financira iz sredstev proračuna Občine Rogatec. Izvedena dela se plačujejo na
podlagi začasnih situacij in končne situacije. Ostala določila so definirana v razpisni
dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po določbah razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni.
Predvideni datum odločitve o izbiri je 8
dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudbe: razvidno iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba: Pavel Strajn, tajnik Občine Rogatec, tel: 03/812-10-16,
03/812-10-00.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001
Občina Rogatec
Ob-50069
1. Naročnik: Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica, d.d., Kromberk, Cesta 25.
junija 1b, Nova Gorica.
Naslov naročnika: Kromberk, C. 25 junija 1b, Nova Gorica, tel. 05/339-11-00,
faks 05/339-11-28.
3. (a) Opis in obseg gradnje: črpališče
Stara gora – gradbena, strojna in elektrodela.
(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: Stara gora pri Novi
Gorici.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
15. 8. 2001, zaključek del 30. 9. 2001.
(a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d., Kromberk, Cesta
25. junija 1b,5000 Nova Gorica, Investicijsko-razvojni sektor, kontaktna oseba: Andrej Miška, univ. dipl. inž. grad., Darja Nemec, univ. dipl. inž. grad.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek in sreda od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumentacije v višini 15.000 SIT se nakaže na račun APP Nova Gorica: 52000-601-59759.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 7. 2001 do
8.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vodovodi in kanalizacija Nova
Gorica, d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b,
5000 Nova Gorica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 7. 2001 ob 10. uri, na sedežu
družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d. Kromberk, Cesta 25. junija 1b,
5000 Nova Gorica, v II. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti akceptni nalog v višini 10% ponujenih del z
veljavnostjo 90 dni od te objave.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni. Rok plačila je 90 dni od potrditve
situacije. Rok potrditve situacije je 15 dni
od izstavitve situacije.Ponudnik naj navede
možnost kompenzacij in kreditiranja.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
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: upošteva se splošne pogoje po 41. do 43. členu ZJN.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
90 dni od odpiranja. Datum odločitve o sprejemu ponudbe je 4. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, plačilni pogoji 15%, rok izdelave 5%,
reference 5%, garancija 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2001.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica, d.d.
Ob-50072
1. Naročnik: Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica, d.d., Kromberk,Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica.
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2. Naslov naročnika: Kromberk, C. 25
junija 1b, Nova Gorica, tel. 05/339-11-00,
faks 05/339-11-28.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
150 kubičnega rezervoarja in vodovoda
v Braniku.
(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: Branik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
2. 10. 2001, zaključek del 30. 3. 2002.
(a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d., Kromberk, Cesta
25. junija 1b, 5000 Nova Gorica, Investicijsko-razvojni sektor, kontaktna oseba Andrej
Miška, univ. dipl. inž. grad., Darja Nemec,
univ. dipl. inž. grad.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek in sreda od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumentacije v višini 15.000 SIT se nakaže na račun APP Nova Gorica: 52000-601-59759.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 7. 2001 do
8.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vodovodi in kanalizacija Nova
Gorica, d.d., Kromberk, Cesta 25. junija
1b, 5000 Nova Gorica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 7. 2001 ob 9. uri, na sedežu
družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d. Kromberk, Cesta 25. junija 1b,
5000 Nova Gorica, v II. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti akceptni nalog v višini 10% ponujenih del z
veljavnostjo 90 dni od te objave.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni. Rok plačila je 90 dni od potrditve
situacije. Rok potrditve situacije je 15 dni
od izstavitve situacije. Ponudnik naj navede
možnost kompenzacij in kreditiranja.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
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: upošteva se splošne pogoje po 41. do 43. členu ZJN.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
90 dni od odpiranja. Datum odločitve o sprejemu ponudbe je 4. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, plačilni pogoji 15%, rok izdelave 5%,
reference 5%, garancija 5%.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2001.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica, d.d.
Ob-50074
1. Naročnik: Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica, d.d., Kromberk,Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Kromberk, C. 25
junija 1b, Nova Gorica, tel. 05/339-11-00,
faks 05/339-11-28.
3. (a) Opis in obseg gradnje: čistilna
naprava gonjače za 100 PE.
(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: izdelava poročila o vplivih na okolje, izdelava projektov
PGD+PZI, gradnja objekta.
4. Kraj izvedbe: Gonjače v Brdih.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
2. 10. 2001, zaključek del 24. 12. 2001.
(a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d., Kromberk, Cesta
25. junija 1b, 5000 Nova Gorica, Investicijsko-razvojni sektor, Kontaktna oseba Andrej Miška, univ. dipl. inž. grad., Darja Nemec, univ. dipl. inž. grad.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek in sreda od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumentacije v višini 15.000 SIT se nakaže na račun APP Nova Gorica: 52000-601-59759.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 7. 2001 do
8.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vodovodi in kanalizacija Nova
Gorica, d.d., Kromberk, Cesta 25. junija
1b, 5000 Nova Gorica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 7. 2001 ob 11. uri, na sedežu
družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d. Kromberk, Cesta 25. junija 1b,
5000 Nova Gorica, v II. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti akceptni nalog v višini 10% ponujenih del z
veljavnostjo 90 dni od te objave.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni. Rok plačila je 90 dni od potrditve
situacije. Rok potrditve situacije je 15 dni
od izstavitve situacije.Ponudnik naj navede
možnost kompenzacij in kreditiranja.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
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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: upošteva se splošne pogoje po 41. do 43. členu ZJN.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
90 dni od odpiranja. Datum odločitve o sprejemu ponudbe je 4. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, plačilni pogoji 15%, rok izdelave 5%,
reference 5%, garancija 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2001.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica, d.d.
Ob-50110
1. Naročnik: Smučarski klub Triglav,
Pot na Jošta 1, 4000 Kranj, faks
04/231-68-31.
2. Naslov naročnika: Smučarski klub
Triglav, Pot na Jošta 1, 4000 Kranj, faks
04/231-68-31.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
prve faze skakalnice Gorenja Sava.
(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: Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del:
13. 8. 2001, konec del: 10. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Domplan, d.d,
Bleiweisova 14, 4000 Kranj, kont. oseba:
Aleš Robič, tel. 04/206-87-82 ali
041/647-424.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek 20.000 SIT
je potrebno plačati na žiro račun št.
51500-601-16114, s pripisom “Razpisna
dokumentacija za gradjo prve faze skakalnice Gorenja Sava”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 7. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Domplan, d.d, Bleiweisova 14,
4000 Kranj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 7. 2001, Domplan, d.d. Kranj, Bleiweisova 14, mala sejna soba, ob 11. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe
mora ponudnik predložiti bančno garancijo
v vrednosti 5% ponujene vrednosti del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 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): ponudbe kot posamezni izvajalec lahko predložijo vse pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so registrirani za opravljanje razpisane dejavnosti. V primeru, da se predloži
ponudba s strani več izvajalcev (ponudnikov) skupaj, je potrebno jasno opredeliti,
kdo je glavni izvajalec, ki bo podpisnik pogodbe in kdo so njegovi podizvajalci.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati vsaj minimalne kriterije, ki so navedeni
pod usposobljenostjo in sposobnostjo. Če
ponudnik ne izpolnjuje enega od kriterijev
se ga avtomatsko izloči.
Za usposobljenega se smatra ponudnik,
ki izpolnjuje naslednje pogoje za udeležbo v
postopku:
– da je registriran pri pristojnem organu
države (ponudnik poda – originalni izpisek
ali overjeno kopijo iz sodnega registra podjetij, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev
od datuma oddaje ponudbe. Samostojni podjetniki predložijo originalno potrdilo ali
overjeno kopijo o vpisu v register samostojnih podjetnikov in priglasitveni list pričetka
poslovanja, izdani s strani pristojne izpostave Davčne uprave RS, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe),
– da ni proti ponudniku uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe
(dokazilo izda pristojno sodišče),
– da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti
v skladu s predpisi države (dokazilo izda
pristojni organ (DURS)),
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila (ponudnik poda – originalni izpisek ali overjeno kopijo iz sodnega registra
podjetij, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev
od datuma oddaje ponudbe. Samostojni podjetniki predložijo originalno potrdilo ali overjeno kopijo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov in priglasitveni list pričetka poslovanja, izdani s strani pristojne izpostave
Davčne uprave RS, ki ne sme biti starejše od
30 dni od datuma oddaje ponudbe),
– da je finančno in poslovno sposoben
(ponudnik poda – originale ali overjene kopije obrazca BON 1 in BON 2 ali obrazec
BON 3, izdan največ 30 dni pred zaključkom razpisnega roka oziroma obrazec
BON1, ki ne sme biti starejši kot eno leto.
Samostojni podjetniki predložijo originalno
potrdilo banke, pri kateri imajo odprt žiro
račun o povprečnem stanju sredstev na žiro
računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe), Za finančno usposobljenega ponudnika se šteje, da ponudnik ni imel prekoračitve finančnega stanja
na Ž.R. v obdobju zadnjih 6 mesecev (ponudnik poda – potrdilo DURS),
– da je ponudnik priložil vsa dokazila, ki
jih izdajo pristojne institucije in izpolnjene
originalne obrazce razpisne dokumentacije
ter podpisano in žigosano pogodbo,
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– da je ponudnik predložil bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
vrednosti nepremičnine,
– da ni dal zavajujočih podatkov glede
zgornjih zahtev (obrazec 12),
– da je ponudnik izpolnil ožigosal in podpisal vse obrazce in pogodbo.
Za sposobne se šteje ponudnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je finančno poslovno sposoben (ponudniku se upoštevajo podana bilanca uspeha, kjer se upoštevajo podatki pod zaporedno številko in morajo biti prihodki enaki ali
večji od ponujene vrednosti vseh razpisanih
vrst blaga ali storitev iz celotnega razpisa),
– da nudi 90-dnevni plačilni rok (razvidno iz podpisane pogodbe),
– da ponudnik zagotavlja ustrezne tehnične zmogljivosti pri izvedbi javnega naročila
(ponudnik mora imeti v lasti ali imeti sklenjeno pogodbo s podizvajalcem, ki predpisani
minimum opreme poseduje. Predpisani
minimum opreme za odriv in prestavitev
ca. 70.000 m3 materiala v 20 suhih dnevih
je 2 × bager in 2 × buldožer ter 1 × valjar),
– da ponudnik zagotavlja ustrezen kader, ki bo sodeloval pri izvedbi javnega naročila (ponudnik mora imeti zaposlene oziroma sklenjeno pogodbo z odgovornim vodjem del, ki mora izpolnjevati pogoje iz
51. člena Zakona o graditvi objektov. Ponudnik mora s posebno izjavo potrditi, da bo
ves čas zemeljskih del stalno prisotna geodetska služba),
– da je ponudnik v zadnjih treh letih sodeloval pri gradnji najmanj 5 objektov nizke
gradnje, od katerih je bil glavni izvajalec pri
enem od del, enake ali večje ponujene vrednosti (za sposobnega se šteje ponudnik,
ki je podal dokazilo, da je v zadnjih treh letih
sodeloval ali izvajal dela na najmanj petih
lokacijah, od katerih je eno delo v enaki ali
večji vrednosti od ponujene).
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj 45 dni od dneva odpiranja ponudb (14. 8. 2001).
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kolikor naročnik po tem razpisu ne
bo pridobil najmanj dveh veljavnih ponudb,
bo razpisana dela oddal po postopku s pogajanji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 27 z dne
13. 4. 2001, Ob-46930.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2001.
Smučarski klub Triglav, Kranj
Št. A-18/01
Ob-50113
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
brežin na cesti R1-206 odsek 1027
Kranjska Gora – Vršič od km 6,3 do km
11,00.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R1-206 Kranjska
Gora–Vršič.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 90 dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 7. 2001 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Javno odpiranje ponudb bo 10. 7.
2001 ob 9. uri, v veliki sejni dvorani, I.
nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost
javnega
naročila
presega
50,000.000 SIT, je treba priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti javnega naročila in jo
naročnik lahko vnovči v dobro računa Proračuna RS, št. 50100-630-10014; če vrednost javnega naročila ne presega zgoraj
navedene vrednosti, garancije ni potrebno
predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republika Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno navedeni in razčlenjeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve ponudbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
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rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste-Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Direkcija RS za ceste
Št. A-14/01
Ob-50114
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
usada na cesti RT-926/5501 Solčava-Podolševa-Sleme v km 1,95.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R1-926 Solčava-Podolševa.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 90 dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 7. 2001 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 10. 7.
2001 ob 10.30, v veliki sejni dvorani, I.
nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost
javnega
naročila
presega
50,000.000 SIT, je treba priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti javnega naročila in jo
naročnik lahko unovči v dobro računa Proračuna RS, št. 50100-630-10014; če vrednost javnega naročila ne presega zgoraj
navedene vrednosti, garancije ni potrebno
predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republika Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno navedeni in razčlenjeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste-Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Direkcija RS za ceste
Št. A-15/01
Ob-50115
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
dveh usadov “Jamnik“ na cesti R3-635
odsek 1122 Lipica-Kropa-Rudno v km
5.25 in v km 7.32.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R3-635 Lipnica-Kropa-Rudno.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 4 mesece po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 7. 2001 do
8. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 16. 7.
2001 ob 10. uri, v veliki sejni dvorani, I.
nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost javnega naročila presega
50,000.000 SIT, je treba priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti javnega naročila in jo
naročnik lahko unovči v dobro računa Proračuna RS, št. 50100-630-10014; če vrednost javnega naročila ne presega zgoraj
navedene vrednosti, garancije ni potrebno
predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno navedeni in razčlenjeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste-Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Direkcija RS za ceste
Št. 961-4/01
Ob-50163
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje.
2. Naslov naročnika: Glinška ulica 12,
Ljubljana, tel. 01/200-23-50, faks
01/425-98-23.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova
poslovnih prostorov Centralne službe
Zavoda RS za zaposlovanje, Rožna dolina, Ljubljana.
(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: Rožna dolina, Cesta
IX/6, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni zaključek prenov poslovnih prostorov do
31. 8. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: zainteresirani lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v vložišču ZRSZ, Glinška 12, Ljubljana
(klet, soba 04). Vse dodatne informacije v
zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo le v pisni obliki pri Miji Poglajen, faks
01/47-69-906.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo v vložišču Zavoda vsak
delovni dan, med 10. in 14. uro od dneva te
objave do dneva, ki je predviden za odpiranje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu 5.000 SIT na ŽR
50106-603-44712, sklic na št. 961-4/01
in pripisom “Razpisna dokumentacija Adaptacija CS“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 5. 7. 2001,
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: vložišče Zavoda RS za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana (klet, soba
04), z oznako “Ponudba - Ne odpiraj“ in z
navedbo predmeta naročila; in sicer “Javni
razpis - Adaptacija CS“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 5. 7.
2001, ob 10.15 v veliki sejni sobi Zavoda
RS za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z zakonom o izvrševanju proračuna RS
za leto 2001.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o prenovi poslovnih prostorov Centralne službe Zavoda RS za zaposlovanje.
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: najmanj 90 dni po roku, ki je predviden za oddajo ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena in
rok izvedbe.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko vse dodatne informacije in pojasnila dobijo le v pisni obliki pri
Miji Poglajen, faks 01/47-69-96. Skrajni
rok, do katerega ponudniki lahko zahtevajo
pojasnila je 28. 6. 2001, do 12. ure.
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 6. 2001.
Zavod RS za zaposlovanje
Ob-50193
1. Naročnik: Občina Šoštanj.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 12,
3325 Šoštanj, tel.: 03/89-84-300, faks:
03/89-84-333.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija Trga bratov Mravljak na lokalni
cesti LK 411 220 v Šoštanju.
(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: Šoštanj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe:
I. faza: pričetek 1. 9. 2001 in končanje
15. 10. 2001,
II. faza: pričetek 1. 6. 2002 in končanje
15. 9. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Šoštanj, Trg
svobode 12, 3325 Šoštanj, Sonja Novak.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 11. 6. 2001 do
1. 7. 2001, vsak delovni dan do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun Občine Šoštanj št.: 52800-630-10168. Na dokazilu mora biri navedena davčna številka pravne osebe, ki dviguje razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do petka 13. julij 2001
do 10. ure v prostorih Občine Šoštanj.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Šoštanj, Trg svobode 12,
3325 Šoštanj, v zapečateni pisemski ovojnici s pripisom: “Ne odpiraj - Javni razpis za
rekonstrukcijo Trga bratov Mravljak na lokalni cesti LK 411 220 v Šoštanju“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v petek 13. 6. 2001 ob 11. uri v prostorih
Občine Šoštanj.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe. Trajanje garancije je 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 RS (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

Št.

60 dni, šteto od izteka roka za predložitev
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: 80 % ponujena cena in 20 % potrjene reference na
podobnih delih.
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. 6. 2001.
Občina Šoštanj

ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku
Popravek
Ob-49874
V javnem razpisu za oddajo naročila storitev
po odprtem postopku, Ob-48824, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 36-38 z dne 18. 5.
2001, stran 2159, se popravijo 8.(c),10. ,17.
in 20. točka in se pravilno glasijo:
8. (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je zapisana na CD in je brezplačna.
Prevzame se osebno ali pošlje po pošti.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 6. 2001 ob 12.30, v učilnici
Ministrstva za finance v poslopju Agencije za plačilni promet, Cankarjeva 18,
Ljubljana, soba 21, visoko pritličje.
17. Merila za ocenitev ponudb: merilo za
ocenjevanje ponudb je najnižja skupna cena
tipičnih izdelkov (skupna cena). Skupna cena
se izračuna na eno decimalno mesto. Kolikor
bi več ponudb doseglo isto najnižjo skupno
ceno, se bo naročnik pogajal s ponudniki o
morebitnem znižanju skupne cene.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 5. 2001.
Ministrstvo za finance
Št. 347-21/2001-4
Ob-50156
Vlada Republike Slovenije na podlagi
149. člena zakona o telekomunikacijah (Ur. l.
RS, št. 30/01), 8. člena uredbe o podelitvi
koncesij za uporabo radiofrekvenčnega spektra za opravljanje storitev UMTS/IMT-2000
(Ur. l. RS, št. 16/01) ter 66. člena in 1. točke
prvega odstavka 68. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00) objavlja javni
razpis za podelitev koncesij za uporabo radiofrekvenčnega spektra za opravljanje storitev
UMTS/IMT-2000 z naslednjo vsebino:
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1. Naročnik: Vlada Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 20,
1000 Ljubljana, tel. +386 (0)1 478 10 00,
telefaks: +386 (0)1 478 16 07.
3. Vrsta in opis storitve: podelitev do
treh koncesij za uporabo radiofrekvenčnega spektra za opravljanje storitev
UMTS/IMT-2000.
Posamezna koncesija vsebuje pravico
do uporabe 2 x 15 MHz za FDD in 5 MHz
za TDD v frekvenčnih pasovih 1900 – 1980
MHz, 2010 – 2025 MHz in 2110 – 2170
MHz v skladu z ERC/DEC/(99)25 na celotnem ozemlju Republike Slovenije. V obmejnih krajih bodo pri načrtovanju upoštevani
pogoji za mednarodno koordinacijo, predvideni v dokumentih CEPT.
Vsaj ena koncesija od koncesij bo podeljena ponudnikom sistema UMTS, ostale pa
so na voljo tudi za ostale sisteme iz družine
IMT-2000.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: predvidena je le oddaja posamičnega sklopa navedenega v 3. točki.
5. Kraj izvedbe: celotno ozemlje Republike Slovenije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: z dnem podpisa
koncesijske pogodbe za dobo petnajst let z
možnostjo podaljšanja za dvakrat po pet let.
Začetek obratovanja najkasneje do 31. decembra 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ministrstvo za informacijsko družbo, Langusova 4, 1000 Ljubljana, telefaks: +386 (0)1 478 81 42, e-mail:
mid@gov.si.
Dodatne podatke, pojasnila ali napotila
o razpisnih dokumentih, o pripravi ponudbe
in postopkih za njeno pripravo lahko tisti, ki
so dvignili razpisno dokumentacijo, dobijo
na podlagi pisnih zahtevkov, poslanih po
pošti, faksimilu ali elektronski pošti na zgornji naslov najkasneje v tridesetih dneh od
objave tega javnega razpisa.
Če bodo odgovori na vprašanja iz prejšnjega odstavka možni in smiselni, bodo dani pisno v najkrajšem možnem času oziroma
najkasneje v petnajstih dneh po poteku roka
za oddajo pisnih zahtevkov. Vprašanja in odgovori bodo dostavljeni vsem, ki so dvignili
razpisno dokumentacijo, na naslov, ki je bil
dan ob dvigu dokumentacije. Identiteta tistega, ki je vprašanje postavil, ne bo razkrita.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 3. septembra 2001
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za informacijsko družbo,
vložišče, Langusova 4, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. september 2001 ob 13. uri, naslovu: Ministrstvo za informacijsko družbo, dvorana, I.
nadstropje, Langusova 4, 1000 Ljubljana.
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11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe, ki mora biti
brezpogojna in plačljiva na prvi poziv na žiro
račun uporabnika garancije, t.j. koncedenta. Če je garant tuja banka, mora biti njen
rating po IBCE najmanj AA-.
Vrednost bančne garancije za resnost
ponudbe mora biti dvesto milijonov slovenskih tolarjev (200,000.000 SIT) in mora veljati še devet mesecev od datuma, do katerega je potrebno predložiti ponudbo.
Ponudnikom, ki ne bodo izbrani, bodo
bančne garancije vrnjene v desetih dneh po
končni odločitvi naročnika.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: koncesionar bo plačal nepovratno koncesijsko dajatev v višini, ki jo bo ponudil na javnem
razpisu. Vrednost koncesijske dajatve mora
biti najmanj 22.000,000.000 SIT. Koncesijska dajatev je prihodek integralnega proračuna.
Koncesijska dajatev je lahko plačana na
enega od dveh načinov:
I. V celoti v šestdesetih dneh od sklenitve koncesijske pogodbe,
II. V dveh obrokih, kjer je treba plačati
polovico zneska v šestdesetih dneh od sklenitve koncesijske pogodbe, preostalo polovico
obrestovano z obrestno mero dvanajstmesečne zakladne menice Republike Slovenije, ki
velja na dan plačila prvega obroka, pa najkasneje eno leto po plačilu prvega obroka.
Poleg tega je koncesionar dolžan na
podlagi predpisov plačevati letno dajatev za
uporabo dodeljenega dela radiofrekvenčnega spektra iz 3. točke tega oglasa in za
kritje stroškov nadzorovanja omrežja in storitev UMTS/IMT-2000 ter upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o javnih naročilih, 47. člen: /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih
naročilih: ponudnik mora biti sposoben zgraditi omrežje UMTS/IMT-2000 in zagotavljati
storitve UMTS/IMT-2000.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost? /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve
– zakon o telekomunikacijah (Ur. l. RS,
št. 30/01),
– uredba o podelitvi koncesij za uporabo radiofrekvenčnega spektra za opravljanje storitev UMTS/IMT-2000 (Ur. l. RS, št.
16/01).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena
in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: navesti je treba imena
članov organov pravne osebe in njihova pooblastila za sprejemanje obveznosti.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba, in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
še tri mesece po preteku roka za oddajo
ponudbe, po tem roku pa jo mora biti ponudnik pripravljen podaljšati na zahtevo koncedenta še za dva meseca.
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Naročnik bo v največ šestdesetih dneh
po javnem odpiranju ponudb odločil o izidu
razpisa.
17. Merila za ocenitev ponudb: pri izbiri
najugodnejših ponudb bodo upoštevana naslednja merila:
– višina ponujene koncesijske dajatve,
– obseg in hitrost pokrivanja prebivalstva
in ozemlja,
– cene za storitve UMTS/IMT-2000,
– zagotavljanje mednarodnega sledenja
(roaming).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik, ki bo dobil koncesijo, bo
pridobil pravice in bo moral izpolnjevati obveznosti, navedene v uredbi o podelitvi koncesij za uporabo radiofrekvenčnega spektra za opravljanje storitev UMTS/IMT-2000
(Ur. l. RS, št. 16/01).
Ponudnik, ki bo dobil koncesijo, in naročnik bosta sklenila koncesijsko pogodbo
v petnajstih dneh po dokončnosti odločbe
o izbiri koncesionarjev.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: ni predhodnega razpisa.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. junij 2001.
Vlada Republike Slovenije
Št. 347-21/2001-4
Ob-50157
Pursuant to Article 149 of the Telecommunications Act (Ur. l. RS, No. 30/01),
Article 8 of the Decree on the Granting of
Concessions for the Use of the Radio Frequency
Spectrum
to
Perform
UMTS/IMT-2000 Services (Ur. l. RS, No.
16/01), and Article 66 and Article 68, Paragraph 1, Item 1, of the Public Procurement Act (Ur. l. RS, No. 39/00), the Government of the Republic of Slovenia hereby
publishes the Public Tender for the Granting of Concessions for the Use of the Radio
Frequency
Spectrum
to
Perform
UMTS/IMT-2000 Services, this having the
following content:
1. Client: Government of the Republic
of Slovenia.
2. Client’s address: Gregorčičeva 20,
1000 Ljubljana, tel. +386 (0)1 478 10 00,
fax: +386 (0)1 478 16 07
3. Type of service and service description:
Granting of up to three Concessions for
the use of the radio frequency spectrum
to perform UMTS/IMT-2000 services.
Each Concession shall include the right
to use 2 x 15 MHz for FDD access and 5
MHz for TDD access in the following
frequency bands: 1900-1980 MHz,
2010-2025 MHz and 2110-2170 MHz, in
compliance with ERC/DEC/(99)25 throughout the Republic of Slovenia. In areas around
the state border, provisions for international
co-ordination that are projected in CEPT documents shall be considered.
At least one of the Concessions shall be
granted to UMTS system providers, while
the rest shall also be available for other
systems from the IMT-2000 family.
4. Whether the resource groups are projected to be delivered, the extent of resource groups and the acceptability of Bids
for one resource group, several groups or
all together: only delivery of an individual
resource group stated in Item 3 shall be
projected.

5. Place of implementation: the entire
territory of the Republic of Slovenia.
6. Acceptability of variant Bids: Variant
Bids are not acceptable.
7. Date of projected commencement and
conclusion, or time of implementation: on the
day of signing the Concession Contract, for a
period of fifteen years with the possibility of
extension. Commencement of operations
shall be 31st December 2003 at the latest.
8. (a) Address of the service and the
person that can be requested to submit the
Tender Documentation and additional information: Ministrstvo za informacijsko družbo
(Ministry of Information Society Langusova
4, 1000 Ljubljana, fax: +386 (0)1 478 81
42, E-mail: mid@gov.si.
Additional information, clarification and
instructions on the tender documents, on
the preparation of a bid and the procedures
for preparing bids, may be requested for by
those that have picked up the tender documentation, on the basis of a written request
sent by post, fax or e-mail to the address
specified above within thirty days of the publication of this public tender.
If responses to queries referred to in the
previous paragraph are deemed possible
and reasonable, they shall be given in writing
at the shortest possible time or not later than
fifteen days of the deadline for submitting the
written requests. The queries and responses
shall be passed on to all those that picked up
the tender documentation at the address given when the documentation was picked up.
The identity of the person that submitted the
query shall not be revealed.
(b) Time when Tender Documentation
can be collected: each working day from
9 a.m. to 12 p.m.
(c) Amount to be paid and method of
payment for the Tender Documentation
(number of bank account to which the
amount is to be remitted): Tender Documentation is given free of charge.
9. (a) Due date and time by which the
Bid shall be submitted: 3 rd September
2001, by 12 p.m.
(b) Address to which the Bid shall be
submitted: Ministrstvo za informacijsko
družbo (Ministry of Information Society), reception desk Langusova 4, 1000 Ljubljana.
10. Date, time and place of the opening of
Bids: 3rd September 2001, at 1 p.m., at the
Ministry for Information Society, conference
hall, I. floor Langusova 4, 1000 Ljubljana.
11. Statement of financial insurances for
the bid bond, if required: a bid bond which
must be unconditional and payable at first
demand to the giro account of the Guarantee user, i.e. the Grantor. If the guarantor is
a foreign bank, its rating according to the
IBCE must be at least AA-.
The value of the bid bond shall be
two hundred million Slovenian tolars
(200,000.000 SIT) and shall be valid for
nine months from the due date for the submission of the Bid.
Bidders who are not selected shall be
returned their bonds within ten days of the
Client’s final decision.
12. Conditions of financing and payment
and/or referring to provisions from regulations: the Concessionaire shall pay a
non-refundable Concession fee at the level
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he offers at the Public Tender. The value of
the Concession fee shall be at least SIT
22.000,000.000. The Concession fee shall
be integral budget revenue.
The Concession fee may be paid in one
of the following two ways:
I. Entirely within sixty days of concluding
the Concession contract,
II. In two instalments, whereby half the
amount shall be paid within sixty days of
concluding the Concession Contract and
the other half payable with interest at the
interest rate of a twelve-month treasury bill
of the Republic of Slovenia, valid on the
date of payment of the first instalment and
for no longer than one year after the payment of the first instalment is made.
Apart from this, the Concessionaire has
on the basis of regulations an obligation to
pay an annual fee for the use of the allocated
radio frequency spectrum from Item 3 hereof and for covering the costs of monitoring
the network and UMTS/IMT-2000 services
and managing the radio frequency spectrum.
13. Legal form of connection of Bidders
in the group within one Bid, after it has
been selected as the most favourable (Public Procurement Act, Article 47): /
14. Conditions that must be met by the
Bidder to establish financial, business and
technical competence, apart from the general provisions of Articles 41 and 43 of the
Public Procurement Act: the Bidder shall
be capable of setting up a UMTS/IMT-2000
network and providing UMTS/IMT-2000
services.
15. (a) Is the implementation of the order of this service reserved for a special
activity by law, regulations or administrative
decisions: /
(b) Laws, regulations and administrative
decisions associated with these kinds of
services:
– The Telecommunications Act (Ur. l.
RS, No. 30/01),
– The Decree on the Granting of Concessions for the Use of the Radio Frequency Spectrum to Perform UMTS/IMT-2000
Services (Ur. l. RS, No. 16/01).
(c) Must legal entities give the names and
professional competence of the personnel
responsible for the implementation of the
service: the names of members of the legal
entity’s bodies and their authorisations for
taking on obligations must be listed.
16. Date until which the Bid must be
valid, and the projected decision date on
acceptance thereof: the Bid must remain
valid for three months after the expiration of
the closing date for submitting tenders. After this time has elapsed, the Bidder must
be willing to extend it at the Concessionaire’s request for a further two months.
In no more than sixty days after the public opening of Bids, the Client shall decide
on the result of the Public Tender.
17. Criteria of Bid evaluation: when selecting the most favourable Bids, the following criteria shall be taken into account:
– the amount of the concession fee offered,
– the scope and speed of coverage of
the population and the territory,
– prices for UMTS/IMT-2000 services,
– ensuring international roaming.

18. Any other information about the order: the Bidder who is granted the Concession shall acquire the rights and shall have
to fulfil obligations stated in the Decree on
the Granting of Concessions for the Use of
the Radio Frequency Spectrum for Performing UMTS/IMT-2000 Services (Ur. l. RS,
No. 16/01).
The Bidder who is granted the Concession and the Client shall conclude the Concession Contract within fifteen days of the
decision on the selection of Concessionaires becoming final.
19. Date and number of the publication
of a previous Public Tender, if available: no
previous Public Tender exists.
20. Date of submitting the request for
publication: 5th June 2001.
Government of the Republic
of Slovenia
Št. 1752-027
Ob-49923
1. Naročnik: Ministrstvo za gospodarstvo, Agencija RS za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-35-57.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: organizacija poslovno-prodajne delegacije na Nizozemsko (priloga 1a, št. 10).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvideno.
5. Kraj izvedbe: Nizozemska in Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek v septembru, zaključek novembra.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
gospodarstvo, Agencija RS za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Sonja Klemenčič, (tel. 01/478-35-57, e-mail: S.Klemencic@gov.si).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po predhodnem
telefonskem dogovoru .
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. avgust 2001
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za gospodarstvo,
Agencija RS za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije, Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, v tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. avgust 2001 ob 12. uri, v sejni
sobi Agencije RS za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo sklepal pogodbo samo z enim
ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi zunanjimi sodelavci oziroma podizvajalci.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 9. 2001. Predviden datum sprejema
ponudbe je 20. avgust 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– poslovna usposobljenost za izvedbo
projekta - 10,
– z referencami podkrepljena aktivna prisotnost na trgu Nizozemske - 30,
– z referencami podkrepljeno izvajanje
podobnih aktivnosti v preteklosti - 30,
– usposobljenost za vzpostavljanje stikov
s podjetji iz Nizozemske - 20,
– transparentna finančna konstrukcija
projekta - 10
Skupaj - 100.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene v razpisni dokumentaciji.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. maj 2001.
Agencija RS
za gospodarsko promocijo Slovenije
in tuje investicije
No. 1752-027
Ob-49924
1. Employer: Ministry of the Economy,
Trade and Investment Promotion Office
(TIPO).
2. Employer’s address: Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, Tel: 01/478-35-57.
3. Type of service and its description,
as well as reference to the type of service
listed in Appendix 1A i.e. 1B to Public
procurement Act: Organisation of a trade
mission to the Netherlands Annex 1a,
No. 10.
4. If contracts are to be awarded for
different lots, specify the scope of each
lot and eligibility criteria applicable to
each lot, several lots or entire service: not
applicable.
5. Location: Netherlands and Slovenia.
6. Tenders including options: tenders
with options are not acceptable.
7. Date of commencement and completion or period for contract performance:
beginning of September to November.
8. (a) Address of the organization and
person prospective tenderers may contact for Tender Documents and further
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information: Ministry of the Economy, Trade
and Investment Promotion Office (TIPO),
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Ms Sonja
Klemenčič, (tel: 01/478-35-57, e-mail:
S.Klemencic@gov.si).
(b) Time during which Tender Documents may be obtained: to be agreed by
phone.
(c) Amount and conditions for payment
of Tender Documents: /
9. (a) Date and hour until which tenders have to be submitted: 6th August 2001
until 12.00 am.
(b) Address to which tenders have to
be submitted to: Ministrstvo za gospodarstvo, Agencija RS za gospodarsko promocijo
Slovenije in tuje investicije, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, Tajništvo/Office.
10. Date, hour and place of tender
opening: 6th August 2001 at 12.00 am in
the board room of the Trade and Investment
Promotion Office (TIPO), Kotnikova 28,
1000 Ljubljana.
11. Tender security, if any: /
12. Terms of financing and payment
and/or reference to respective legislation:
in accordance with Tender Documents.
13. Legal status of connected tenderers submitting one tender after the tender
has been selected as the most favorable
one (Public Procurement Act, Article 47):
The Employer will make the contract only
with one tenderer. The tenderer must submit contracts entered into with potential external partners, i.e. sub-contractor.
14. Requirements to be fulfilled by a
tenderer in terms of financial, operating
and technical capabilities in addition to
general requirements under Articles 41
to 43 of Public Procurement Act: in accordance with Tender Documents.
15. (a) Is delivery of the service under
this Invitation for Tenders reserved for
specific activity according to law, regulations or administrative decisions: no.
(b) Reference to laws, regulations and
administrative decisions pertinent to such
services: /
(c) Are legal persons required to list
names and qualifications of staff responsible for implementation of the service:
yes
16. Date until which tenders shall be
valid and expected date of notification:
tenders shall be valid until 1st September.
Expected notification date is 20th August
2001.
17. Evaluation criteria:
– operating capabilities for project implementation - 10,
– strong presence on Netherlands market (supply references) - 30,
– implementation of projects of similar
scope and nature in the past (supply references) - 30,
– facilities to get in touch with companies based in the Netherlands - 20,
– transparent financial structure of the
project - 10,
Total - 100.
18. Other information in connection
with Invitation for tenders: see Tender Documents.
19. Date and number or previous Invitation for Tenders: /
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20. Date of sending the requirement
to publish Invitation for Tenders: 29. maj
2001.
Ministry of the Economy
Trade and Investment Promotion
Office (TIPO)
Št. 403-06/01-16
Ob-49839
1. Naročnik: Občina Ig.
2. Naslov naročnika: Ig 72, 1292 Ig,
tel. 01/28-62-806, faks 01/28-62-229.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: prevoz otrok v
osnovne šole na območju Občine Ig, v
šolskih letih od 2001/2003 – storitev
kopenskega transporta.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja delov po sklopih je sprejemljiva –
ponudnik lahko odda ponudbo za posamezno relacijo, sklop relacij ali za vse relacije.
5. Kraj izvedbe: Občina Ig.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: poleg ponudbe po razpisni dokumetnaciji, lahko ponudnik ponudi tudi variantno ponudbo.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek 3. 9.
2001 – v dneh, ko poteka šolski pouk, dve
šolski leti.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Ig, Ig 72,
1292 Ig, kontaktna oseba Lorena Goričan.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, od 12. 6. 2001 do 10. 7.
2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške priprave razpisne
dokumentacije v višini 2.000 SIT je potrebno nakazati na ŽR Občine Ig, št.
50101-630-810160.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 7. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ig, Ig 72, 1292 Ig.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 7. 2001 ob 17. uri, v prostorih
Občine Ig, Ig 72, Ig.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 10% od
vrednosti predmeta javnega naročila.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je najmanj 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): definirana bo 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: definirani bodo v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: izvedba naročila z zakonom ni rezervirana za specifičen poklic, če ponudnik iz-

polnjuje vse zahtevane razpisne pogoje in
je registriran za prevoz otrok v šolo z licenco za prevoz potnikov v cestnem prometu.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se
vozijo skupine otrok (Ur. l. RS, št. 78/99).
(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
do 15. 9. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 1. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: cenovno merilo.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: kolikor bodo ponudbe nepravilne ali
nesprejemljive, se bo izvedel postopek s
pogajanji.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 5. 2001.
Občina Ig
Št. 266-51/01
Ob-49921
Št. 13/01
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade
Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, tel.
01/478-18-00, faks 01/47-81-805.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: opravljanje storitev upravljanja na mednarodnem mejnem prehodu Karavanke.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Mednarodni mejni prehod Karavanke.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka izvajanja storitve je od 1. 7. 2001
do 31. 1. 2002 z možnostjo podaljšanja
pogodbe po 12 mesecev v skladu z določili
97. člena ZJN-1.
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: do poteka roka
za oddajo prijav-ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa
50100-630-10014, model 28, sklic:
15202-7130007-01272001.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 7. 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: 2. 7. 2001 ob 9.30.
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11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe in garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
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: ostali pogoji so podrobneje podani v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila (upravljanje) v zadnjih treh
letih pred oddajo ponudbe – največ 23 točk,
3. finančna sposobnost ponudnika – največ 12 točk,
4. strokovna izobrazba kadrov – največ
12 točk,
5. lastna dežurna služba – 10 točk,
6. standard ISO 9001 – 7 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Franci Kodela, tel. 01/478-18-20.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 5. 2001.
Servis skupnih služb vlade
Republike Slovenije
Št. 020-59/01
Ob-49841
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 48,
1000 Ljubljana, telefon: 01/478-73-35, telefaks: 01/478-74-15, e-pošta: milena.janezic@gov.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: sofinanciranje
izobraževalnih, ozaveščevalnih in informativno-komunikacijskih dejavnosti.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
Sklop A: sofinanciranje izobraževalnih,
ozaveščevalnih in informativno-komunikacijskih dejavnosti;
Sklop B: sofinanciranje nekomercialnih
javnih glasil (periodičnih publikacij) z okoljsko in prostorsko vsebino.
Ponudniki lahko oddajo svojo ponudbo
za posamezni sklop ali za oba sklopa skupaj.

5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek s podpisom pogodbe predvidoma julija 2001, zaključek predvidoma novembra 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko potencialni ponudniki
dvignejo v vložišču Ministrstva za okolje in
prostor, Dunajska c. 48, 2. nadstropje,
Ljubljana; dodatne informacije: Služba za
odnose z javnostmi, Milena Janežič, Dunajska c. 48, Ljubljana, tel.: 01/478-73-35,
telefaks: 01/478-74-15, e-pošta: milena.janezic@gov.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 9.
in 16. uro, zadnji rok za prevzem je identičen z dnevom predložitve ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. junij 2001,
do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana (vložišče,
2. nadstropje).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. julij 2001, ob 11. uri, v veliki sejni
sobi Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska c. 48, Ljubljana, 2. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
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): 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: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva njene predložitve, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je julij 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: Sklop A:
informacijsko-komunikacijski oziroma izobraževalni domet projekta, reference izvajalca
projekta, finančna učinkovitost projekta, inovativnost, stopnja doseganja predlaganih ciljnih javnosti; Sklop B: prispevek k širjenju
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zavesti o varstvu okolja, ohranjanju narave
ter trajnostni rabi prostora, prispevek k razvoju izobraževanja nasploh ter prispevek k
strokovnemu izobraževanju na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter trajnostni
rabi prostora, strokovna usposobljenost članov uredništva (reference), deficitarnost obveščanja o posameznih strokovnih vprašanjih, prispevek k pretoku ali izmenjavi znanstveno-strokovnih informacij, predvidena naklada, estetski videz javnega glasila.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. maj 2001.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 01/310941
Ob-49843
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izbira izvajalca
za izgradnjo sistema integralne varnosti
- tehnično varovanje na Magistratu.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni sklopov.
5. Kraj izvedbe: kraj izvedbe je določen
v razpisni dokumentaciji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: takoj po sklenitvi
pogodbe in do dokončanja del.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija se lahko dvigne v Mestni občini Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za
javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, I. nadstr. Informacije se dobijo na
e-mailu: sabina.gregorincic@ljubljana.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave do 10. 7. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno nakazati 15.000 SIT na žiro
račun: 50100-630-810108, sklic na št.:
00-121-14000.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 10. 7. 2001 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna naročila,
Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, I. nadstr.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb je 10. 7. 2001 ob
10. uri v prostorih Mestne občine Ljubljana,
Oddelek za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, I. nadstr.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vrste
finančnih zavarovanj so navedene v razpisni
dokumentaciji.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
financiranja in način plačila so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
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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): /
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: so navedeni 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: vse zahtevane navedbe so navedene
v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: so navedene razpisni dokumentaciji.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2001.
Mestna občina Ljubljana
Št. 025-40/2001-2
Ob-49873
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00, faks
01/478-48-34.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: skaniranje
aeroposnetkov in izvedba aerotriangulacije.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: 2 sklopa; ponudbe lahko ločeno, lahko skupaj.
5. Kraj izvedbe: pri izvajalcu in dostava
na naročnikov naslov.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb naročnik ne bo sprejemal v nadaljno obravnavo.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 10. 7. do
15. 11. 2001.
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 dneva te objave do 10. 7. 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: 10. 7. 2001 do
9. ure.
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(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: 10. 7. 2001 ob 10. uri, v prostorih
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska 12, Ljubljana, sejna soba v
pritličju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalogo v celoti financira naročnik.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: strojna in programska
oprema za izvedbo fotogrametričnih del, izkušnje odgovornega inženirja.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da (odgovorni inženir mora imeti 5 let delovnih
izkušenj na področju fotogrametrije).
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj še 60 dni po dnevu odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
a) cena – od 0 do 60 točk (po formuli),
b) čas izdelave od 0 do 20 točk (po
formuli),
c) zagotavljanje kakovosti storitve od 0 do
20 točk (kriteriji v razpisni dokumentaciji),
d) relevantne ugodnosti – od 0 do 10
točk.
18. Morebitne druge informacije o
naročilu: mag. Janez Oven, tel.
01/478-48-12.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo objavljeno.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 5. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-49976
1. Naročnik: Elektro - Slovenija d.o.o.,
PEE.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, Ljubljana, telefaks št. 01/474-24-42.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: sanacija temeljev jeklenih konstrukcij daljnovodnih
stebrov na DV 110 kV Ilirska Bistrica Matulji.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba le za celoten razpisan obseg.

5. Kraj izvedbe: DV 110 kV Ilirska Bistrica - Matulji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september do
november 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku, prevzem dokumentacije v tajništvo Prenosa električne energije, 2. nadstropje, Andreja Mihevc, dodatne informacije Miran
Kocjančič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (cena 5.000 SIT
+ DDV 950 SIT), virmansko nakazil oziroma
oznako naziva javnega razpisa na žiro račun
št. 50106-601-90093 sklic na št. 3 .
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 7. 2001
do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, vložišče, prevzemnik Katarina Lipovec.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, 12. 7. 2001 ob 10. uri,
v dvorani D, IV nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, v višini
5% ponudbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo, obračun po situacijah, ki so
navedene v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati še sledeče pogoje:
1. podati potrdilo Ministrstva za finance,
pristojnega davčnega urada, da je ponudnik zavezanec za DDV,
2. ena referenca ponudnika,
3. v primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo o skupnem nastopanju,
5. garancijski rok najmanj 5 let,
6. podati izpolnjen obrazec “ponudba“.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da, ZJN-1 .
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakoni in predpisi:
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1. Zakon o graditvi objektov,
2. Energetski zakon,
3. Tehnični predpisi za obratovanje in
vzdrževanje EEP,
4. Tehnični predpisi za zaščito EEP pred
pranapetostmi,
5. Pravilnik o tehničnih normativih za
gradnjo nadzemnih EE vodov od 1 kV do
400 kV,
6. Pravilnik o tehničnih predpisih za strelovode,
7. Pravilnik o tehničnih normativih za varstvo EEP in naprav pred požarom,
8. Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
9. Pravilnik o listinah za sredstva za delo,
10. Razni standardi.
(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: 60 dni od dneva odpiranja.
17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (87% delež), reference ponudnika (10% delež), plačilni pogoji (3 %
delež).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled objekta bo 27. junija 2001.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije
Ob-49909
1. Naročnik: Občina Kamnik.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 24,
1240 Kamnik, tel. 83-18-105 ali
83-18-139, faks 83-18-119.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi Zakona o javnih naročilih: opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje (14. člen Zakona o
vrtcih, Ur. l. RS, št. 12/96 in 44/00) – 24.
izobraževalne storitve (po prilogi 1B Zakona
o javnih naročilih).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: celotno območje občine Kamnik, in sicer v obsegu 6 oddelkov
prvega starostnega obdobja (1-3 leta) ter 4
oddelkov drugega starostnega obdobja (3
leta do vstopa v šolo).
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: za časovno obdobje sedmih let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo in dodatne informacije dobite
na Oddelku za družbene dejavnosti od predstojnika oddelka Anton Kamina ali svetovalke predstojnika za področje predšolske
vzgoje Katarine Ščetinin Sever, tel.
83-18-105 ali 83-18-139, e-mail: anton.kamin@kamnik.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignete vsak dan med 8.
in 15. uro, ob sredah med 8. in 17. uro do
roka za oddajo ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo na podlagi potrdila o
vplačilu v višini 500 SIT na žiro račun Občine Kamnik, št. 50140-630-810300.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je
potrebno oddati do 31. julija 2001 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo se predloži na naslov:
Občina Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba“, številko objave tega javnega razpisa in
navedbo predmeta naročila ter naslovom
pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.
10. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb bo 31. 7.
2001 ob 12. uri v sobi št. 9, Občine
Kamnik.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: dejavnost se prične izvajati 1. 11. 2001 po določilih pogodbe o koncesiji.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: koncesionarju bo koncedent zagotovil sredstva
za izvajanje javne službe na področju predšolske vzgoje v skladu z zakonom (ZOFVI),
veljavnimi standardi in normativi, ki veljajo
za javni vrtec, na podlagi sklenjene pogodbe o koncesiji.
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: prijavijo se lahko pravne
osebe ali njihove organizacijske enote, ki
imajo registrirano dejavnost vzgoje in izobraževanja oziroma so v postopku registracije le te. Ponudnik mora izpolnjevati prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje dejavnosti v skladu z veljavnimi standardi in
normativi. Poleg tega mora ponudbi priložiti
izjavo, da bo kot koncesionar izvajal javno
veljavni program ali mnenje strokovnega
sveta RS za splošno izobraževanje o ustreznosti programa za opravljanje koncesije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 12/96 in
44/00), Zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96,
23/96, 22/00), Pravilnik o normativih in
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in
opremo vrtca (Ur. l. RS, št. 73/00), Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
(Ur. l. RS, št. 57/97, 59/97, 40/99, 3/00,
13/00, 32/00).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: pravne
osebe navedejo imena in strokovne kvalifikacije osebja na obrazcu iz razpisne dokumentacije
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16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: /
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. število oddelkov (63%),
2. lokacija (20%),
3. rok pričetka (10%),
4. kadri (7%).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Občina Kamnik
Ob-49929
1. Naročnik: Stanovanjski sklad ljubljanskih občin.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Zarnikova 3, faks: 306-14-10, tel.
306-14-00.
3. Vrsta in opis storitve: izdelava kompletne projektne dokumentacije (IDP,
PGD, PZI, PID in PEL) za arhitekturo,
gradbene konstrukcije, strojne in elektroinstalacije) za objekte: šest stolpičev
za socialne upravičence v u. o. MS 8/3,
Polje v Ljubljani, m. e. 4A/1.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: IDP projekti –
30 koledarskih dni po podpisu pogodbe;
PGD projekti – 45 koledarskih dni po dokončanih in potrjenih IDP projektih; PZI projekti – 30 koledarskih dni po dokončanih in
potrjenih PGD projektih.
8. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Stanovanjski sklad
ljubljanskih občin, Zarnikova 3, Ljubljana, soba 317, III. nadstropje, Olga Funa, univ. dipl.
ek., tel. 306-14-00, faks: 306-14-10.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 11. uro, do konca oddaje razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na žiro račun
naročnika št. 50100-652-25295, z obveznim pripisom “Za razpisno dokumentacijo
šest stolpičev – MS 8/3 Polje“. Naročnik ni
davčni zavezanec.
9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 7. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Stanovanjski sklad ljubljanskih občin, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, vložišče.
10. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
10. 7. 2001, Stanovanjski sklad ljubljanskih
občin, Zarnikova 3, Ljubljana, ob 13. uri,
soba 311 (sejna soba), III. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini
1,900.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj
30 dni in največ 60 dni od prejema začasnih računov.
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13. Pravna povezava skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta
izbrana kot najugodnejša: (47. člen ZJN-1):
Ssklenjena pogodba o skupnem nastopanju, če ponudnik zagotavlja izvedbo naročila s podizvajalcem ali v obliki poslovnega
sodelovanja.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. in 43. členu ZJN-1:
– projektantska usposobljenost v skladu
z ZGO,
– dokazilo o zavarovanju projektantske
dejavnosti,
– pisna potrdila o referencah ponudnika
izdana s strani posameznih naročnikov,
– ustrezna struktura zaposlenih,
– omejitev vrednosti GOI del v odvisnosti od bruto m2: ponudnik mora s svojo ponudbo dokazati, da vrednost GOI del po
njegovem projektu znaša največ 105.000
SIT/ bruto m2.
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: v skladu z zakonom.
(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: 8. 10. 2001, predvideni datum sprejema ponudbe: v skladu z
ZJN – 1.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 60%,
– ekonomičnost gradnje (izkoristek površin) 25%,
– oblikovanje objektov in funkcionalnost
stanovanj 15%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Stanovanjski sklad
ljubljanskih občin
Št. 110-1/00
Ob-49966
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: dokončna odmera AC odseka Kozina–Klanec z deviacijami.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: odsek Kozina–Klanec.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
dokončati z izvajanjem razpisnih del najkasneje v 150 dneh po prejemu ustrezne dokumentacije.
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8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, soba 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular, tel. 01/47-88-439, faks
01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Damijana Borštnar, inž. geod. –
DDC, Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
01/30-94-203, faks 01/30-94-213.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 8. 6. 2001 do
13. 7. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške 6.500 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 – Družba za državne
ceste, d.o.o., Ljubljana.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 13. 7. 2001 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 13. 7.
2001 ob 9. uri, na naslovu Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, sejna soba 312/III.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 565.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: skladno z razpisno dokumentacijo.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 9. 1. 2002. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 22. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.

18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
1. 6. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
Št. 640-001/2001
Ob-49971
1. Naročnik: Občina Šentjernej.
2. Naslov naročnika: Trubarjeva cesta
5, 8310 Šentjernej, tel. 07/393-35-60,
faks 07/393-35-77.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B ZJN-1:
izvajanje prevozov šolskih otrok v
Osnovno šolo Šentjernej in Orehovico.
Vrsta storitve: storitve kopenskega transporta po prilogi 1 A ZJN-1.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se oddaja za vse relacije skupaj
enemu ponudniku.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Šentjernej.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodba se bo
sklenila za šolsko leto 2001/2002 po šolskem koledarju, z možnostjo podaljševanja
za eno leto, vendar skupno največ za 3 leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, Šentjernej, Andreja Gorjanc.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 12. ure (v času trajanja razpisa).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 6. 2001 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šentjernej, Trubarjeva
cesta 5, 8310 Šentjernej.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 6. 2001 ob 12. uri, sejna soba
Občine Šentjernej, Trubarjeva cesta 5,
8310 Šentjernej.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ni zahteve.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo opravljene storitve plačeval mesečno. Prevoznik bo do 10. v mesecu izstavil
račun za pretekli mesec. Naročnik bo račun
poravnal v 30 dneh po prejemu, skladno s
predpisi o izvrševanju proračuna.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen ZJN-1): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu ZJN-1: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
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(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o avtobusnih voznih redih, Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok, Pravilnik o minimalnih tehničnih
pogojih za parkirišča in mesta za vzdrževanje vozil, Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 13. 8. 2001; predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: 5. 7. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: usposobljenost in sposobnost ponudnika ter zahtevana organizacija prevozov so izločitveni
pogoj. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja končna ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 5. 2001.
Občina Šentjernej
Št. 67/1522/2001
Ob-49982
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, faks 01/474-24-32, tel.
01/474-24-33.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: sanacija strehe
in fasade na komandni stavbi v RTP Maribor (po prilogi 1 A, kat. 1, ZJN-1).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: RTP Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od začetka julija
do konca septembra 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: pri naročniku, prevzem dokumentacije v tajništvu Prenosa električne energije, 2. nadstropje, Andreja Mihevc, dodatne informacije Danilo Florjančič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (cena 5.000 SIT
+ DDV 950 SIT), virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 7. 2001 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, vložišče, prevzemnica Katarina Lipovec.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, 2. 7. 2001 ob 10. uri, v
dvorani D, IV. nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija, ki se glasi na 5% ponudbene
vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo, obračun po situacijah, ki so
navedene v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. ena referenca ponudnika in/ali podizvajalca (tisti, ki bo izvajal dela) pri gradbeno-krovskih delih v III. nevarnostni coni v
EGS – ponudnik naj navede številko pogodbe, datum podpisa pogodbe, naslov
projekta-objekta, kjer je dela izvajal in pogodbenega partnerja. Če je pogodbeni partner ELES, naj navede pogodbenega predstavnika s strani ELES-a, če je pogodbeni
partner izven ELES-a, naj naročnik pisno
potrdi uspešnost;
2. v primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo o skupnem nastopanju; podati mora izjave vseh njegovih podizvajalcev, da je
ponudnik pravočasno in pravilno poravnal
vse svoje zapadle obveznosti;
3. rok izvedbe del od začetka julija do
konca avgusta 2001;
4. garancijski rok je 15 let za streho in 5
let za fasado od zapisniško potrjenega zaključka posla;
5. podati izpolnjen obrazec “ponudba”.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da, ZJN:
3. posebne določbe za oddajo naročila
za blago, gradnje in storitve in za oddajo
naročila za blago, gradnje in storitve na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju,
3.4. oddaja naročila na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakoni in predpisi:
1. Zakon o graditvi objektov,
2. Energetski zakon,
3. Tehnični predpisi za obratovanje in
vzdrževanje EEP,
4. Tehnični predpisi za zaščito EEP pred
pranapetostmi,
5. Pravilnik o tehničnih normativih za
gradnjo nadzemnih EE vodov od 1 kV do
400 kV,
6. Pravilnik o tehničnih predpisih za strelovode,
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7. Pravilnik o tehničnih normativih za NN
elektroinstalacije,
8. Pravilnik o tehničnih normativih za varstvo EEP in naprav pred požarom,
9. Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
10. Pravilnik o listinah za sredstva za
delo,
11. Pravilnik o tehničnih normativih za
zaščito NN omrežij in pripadajočih TR postaj,
12. razni standardi,
13. gradbeno dovoljenje.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 16. 8. 2001; 17. 7.
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (80%), s strani naročnikov
potrjene reference ponudnika in/ali podizvajalca (dejanskega izvajalca del) (15%), plačilni pogoji (5%), garancija za izvedena dela
(5%).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled objekta bo 18. 6. 2001 ob
10. uri v RTP Maribor.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ljubljana
Št. 020-51/01
Ob-50105
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 48,
Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: sofinanciranje dejavnosti okoljskih nevladnih organizacij.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
Sklop A: sofinanciranje projektov, ki izhajajo iz zapisanih nalog Programa sodelovanja
med MOP in NVO - Partnerstvo za okolje;
Sklop B: sofinanciranje programov dela
okoljskih nevladnih organizacij.
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek s podpisom pogodbe predvidoma v drugi polovici
julija, zaključek predvidoma konec novembra 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v vložišču Ministrstva
za okolje in prostor, Dunajska c. 48, Ljubljana, II. nadstropje; dodatne informacije:
Služba za odnose z javnostmi, Dragica Bratanič, Dunajska c. 48, Ljubljana, tel.:
478-73-29, faks: 478-74-15, e-pošta: dragica.bratanic@gov.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 9.
in 16. uro, zadnji rok za prevzem je identičen z dnevom predložitve ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. julij, do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana (vložišče,
II. nadstropje).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. julij, ob 10. uri, v veliki sejni sobi
Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska c.
48, Ljubljana, II. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
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): 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 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: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva njene predložitve, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je julij 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: Sklop
A: reference izvajalca projekta, finančna
učinkovitost (izvedljivost) projekta, usklajenost vsebine in ciljev projekta s predmetom
razpisa, spodbujanje dialoga in sodelovanja
med različnimi partnerji varstva okolja; Sklop B: reference nevladne organizacije, program dela za tekoče leto in okvirni program
za naslednje leto, finančna učinkovitost (izvedljivost) programa, poročilo o delu organizacije na področju varstva okolja in narave
za preteklo leto, spodbujanje dialoga in sodelovanja med različnimi partnerji varstva
okolja in narave (NVO, podjetja, lokalne skupnosti itd), pridobljena sredstva na mednarodnih javnih razpisih (zlasti v okviru Evropske unije), sodelovanje z drugimi sorodnimi
organizacijami (domačimi/tujimi), organizacija pridobiva del sredstev za svoje delovanje tudi s članarino.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. maj 2001.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-50055
1. Naročnik: Mestna občina Velenje.
2. Naslov naročnika: Titov trg 1, 3000
Velenje,
tel.
03/89-61-600,
faks
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03/89-61-654, e-mail: alenka.plaskan@velenje.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: izvajanje koncesionirane gospodarske javne službe
vzdrževanja kategoriziranih občinskih
cest in javnih prometnih površin - (IA-1.
storitve vzdrževanja in popravila).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba za en sklop (območje A).
5. Kraj izvedbe: Območje Mestne občine Velenje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del
1. 11. 2001, trajanje koncesije 5 let z možnostjo podaljšanja za 3 leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pravna služba,
Alenka Plaskan 03/89-61-665.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 8. 2001 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Velenje, Titov
trg 1, 3320 Velenje (glavna pisarna).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 8. 2001 ob 12. uri, Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, sejna
soba št. 27/1.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5 % vrednosti ponujenih storitev.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: skupni letni prihodki v
zadnjih treh letih (1998, 1999, 2000) najmanj v višini trikratne vrednosti ponujenih
del; neblokiran žiro račun v zadnjih 6 mesecih, najmanj ena primerljiva referenca v zadnjih 3 letih.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da - koncesijska dejavnost.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Odlok o cestah v MO Velenje.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 16. 10. 2001; 10. 9.
2001.
Koncedent bo do 10. 9. 2001 opravil
dokončen izbor koncesionarja, in sicer bo
koncesijo oddal z odločbo. Vsi ponudniki
na javnem razpisu imajo položaj stranke v
upravnem postopku.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena (82%), indeksi podražitev (18%).

18. Morebitne druge informacije o
naročilu: plačilo za dvig razpisne dokumentacije 15.000 SIT na ŽR št.
52800-630-10152 s pripisom “Razpis za
vzdrževanje cest”.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2001.
Mestna občina Velenje
Št. 37
Ob-50071
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 449-20-00, faks
449-23-79.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: revidiranje računovodskih izkazov Pošte Slovenije,
d.o.o., Poštne banke Slovenije, d.d. in
konsolidiranih računovodskih izkazov
skupine Pošta Slovenije, d.o.o., kategorija 9 iz Priloge I A.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: Maribor in Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek oktober
2001, zaključek 15. 5. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo v sektorju za finančne zadeve – nabavna služba.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 8. in 13. uro
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na račun
51800-601-180.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 7. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., sektor
za finančne zadeve – nabavna služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 7. 2001 ob 11. uri v prostorih
Pošte Slovenije, Slomškov trg 10, Maribor.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od prevzema računa.
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: potrdilo o registraciji in
opravljanju dejavnosti (oziroma potrdilo, da
ponudnik ni prenehal opravljati dejavnost, ki
ga izda pristojni davčni urad za s.p.), potrdilo, da ni pod prisilno upravo, v stečaju, likvidaciji ali prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe), potrdilo, da
v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni
bila izdana pravnomočna odločba za kazni-
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vo 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, potrdilo, da so poravnani vsi davki in prispevki in druge dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi
Republike Slovenije, opis finančne zmožnosti za izvedbo posla. Potrebno je predložiti
izvlečke iz bilance stanja in uspeha od prihodkov za zadnja tri leta, izjava, da ponudnik redno izpolnjuje minimalne zahteve iz
kolektivne pogodbe, izjava, da ponudnik odstopa od terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev za izkazane in potrjene terjatve, kolikor
bo zahtevano s strani dobaviteljev, izjava,
da bo ponudnik del za poplačilo obveznosti
dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem upošteval enake roke plačil, kot
so določeni v pogodbi o prevzemu del z
naročnikom, izjava, da bo ponudnik priznal
in obračunal ter plačal dobaviteljem blaga,
kooperantom in podizvajalcem del zapadle
obveznosti in zakonite zamudne obresti za
vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in
potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in
kooperantov. Opis sposobnosti zaposlenih
za izvedbo posla, opis zmožnosti za izvedbo posla.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
30 točk, kakovost 30 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 0512/3-308/27-01
Ob-50076
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-5152, telefaks št.
01/472-5791.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: Predmet javnega
razpisa je tiskanje testnih pol.
Sklic na vrsto storitve po prilogi 1A Zakona o javnih naročilih: 15. založniške in
tiskarske 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, ponudnki morajo ponuditi celotno storitev.
5. Kraj izvedbe: lokacija ponudnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki lahko ponudijo samo osnovno po-

nudbo. 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.
Predvideni datum začetka izvajanja storitve je 15. 8. 2001 predvideni datum zaključka pa 15. 8. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za notranje zadeve, Sektor za finance, plan
in investicije, Oddelek za investicije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade,
dodatne informacije: Mitjan Bizjak, tel.
01/472-5707.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-30802701.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 2. 7. 2001,
najkasneje do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – Vložišče, 1501 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 2. 7. 2001,
ob 10. uri, na naslovu: Visoka policijsko –
varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
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 izja-
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vo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
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:
– Zakon o varnosti cestnega prometa
(Ur. l. RS, št. 30/98, 33/00, 39/00,
49/00, 61/00, 100/00);
– Odredba o višini stroškov vozniškega
izpita, preizkusa znanja predpisov o varnosti cestnega prometa in preverjanja vozniškega znanja (Ur. l. RS, št. 28/95, 30/98);
– Pravilnik o vozniških dovoljenjih in o
potrdilih o znanju predpisov o varnosti cestnega prometa (Ur. l. SRS, št. 3/83, Ur. l.
RS, št. 30/98).
(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 31. 7. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustreza merilom: cena, reference, ISO certifikat
in finančno stanje ponudnika.
Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudba prejme za ceno je 44 točk, za
reference je 16 točk, za ISO certifikat je 12
točk ter za finančno stanje ponudnika 8
točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-50077
1. Naročnik: Mestna občina Celje – Komunalna direkcija.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: obnova talne prometne signalizacije MO Celje:
– po prilogi 1A, št. kat. 1,
– predmet storitve: vzdrževanje in popravila.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
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5. Kraj izvedbe: Celje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 8. do
30. 9. 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MO Celje–
Komunalna
direkcija,
tajništvo,
tel.
03/42-65-800, faks 03/42-65-802, kontaktna oseba Maja Zlatar, tel. 03/42-702,
GS 041/445-346.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR
50700-630-9010105, namen: za razpisno
dokumentacijo – obnova tal. prom. signal. v
MO Celje.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 7. 2001 v času
od 9. do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MO Celje, Komunalna direkcija, tajništvo, Prešernova ul. 27, 3000 Celje,
tel.
03/42-65-800,
faks
03/42-65-802.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 7. 2001 ob 12. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prevzemu računa oziroma situacij.
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:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da ni v postopku prisilne poravnave,
stečaju ali likvidacijskem postopku,
– da mu v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali pravnomočna odločba s katero bi mu bilo prepovedano opravljati dejavnost,
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve,
– da ima dovoljenje pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila,
– da je finančno in poslovno sposoben,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi.
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: Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. l. RS, št.
46/00).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: 30 dni od dneva odpiranja ponudb; do 16. 7. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– reference,
– finančna usposobljenost.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Mestna občina Celje
Št. 11
Ob-50079
1. Naročnik: Komunala Novo mesto
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Komunala Novo
mesto d.o.o., Podbeškova 12, 8000 Novo
mesto, telefonska številka: 07/3-932-450,
telefaks 07/39-32-505.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvedba revizije
računovodskih izkazov in revizije namenskosti, učinkovitosti in smotrnosti
porabe proračunskih sredstev javnega
podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.
za obdobje 5 let, vključno od leta 2001
do 2005 v ocenjeni vrednosti 1,700.000
SIT/leto oziroma 8,500.000 SIT/5 let, po
prilogi 1A - revizorske storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Novo mesto.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: revidiranje poslovanja se opravi za obdobje od 1. 1. 2001 do
31. 12. 2005, po predaji vseh poročil s strani naročnika, v skladu s zakonskimi predpisi.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000
Novo mesto; kontakna oseba za razpisno
dokumentacijo: Goran Stanojević - Sektor
razvoj in investicije; kontaktna oseba za dodatne informacije: Danijela Pavlič - Sektor
ekonomika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
30.000 SIT na ŽR. Komunala Novo mesto
d.o.o., št. 52100-601-11459 pri Agenciji
za plačilni promet Novo mesto z navedbo
“Plačilo RD – revizija”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 7. 2001 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Novo mesto d.o.o.,
Podbevškova 12, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba: Goran Stanojević.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 7. 2001 ob 11. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
85.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
opredeljeni v razpisni dokumentaciji in pogodbi.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
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: pooblaščeni revizor s
pooblastili za delo.
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: veljavnost ponudbe do
5. 9. 2001, predvideni datum odločitve
10. 7. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
storitve: 80 točk, reference ponudnika: 20
točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2001.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Št. 414-04-46/2001
Ob-50091
1. Naročnik: Občina Izola - Comune di
Isola.
2. Naslov naročnika: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, tel.
05/66-00-100, faks 05/66-00-110.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok v občini Izola;
Priloga: 1 A - storitve; Št. kategorije: 2.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se oddaja za vse razpisane relacije
skupaj enemu ponudniku.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Izola.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodba se bo
sklenila za šolsko leto 2001/2002 po šolskem koledarju, z možnostjo podaljševanja za eno leto, vendar skupno za največ
pet let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in do datne informacije: Občina
Izola - Comune di Isola, Urad za družbene
dejavnosti, Verdijeva 1, 6310 Izola,
Miran Žlogar (tel. 05/66-00-300, faks
05/66-00-310).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
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od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure (v
času trajanja razpisa).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom dokumentacije vplača znesek 4.000 SIT na
žiro račun naročnice pri APP Koper, št.
51430-630-90025
(Sklic
na
št.
414-04-46-2001).
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo prispele na naslov
naročnice do 6. 7. 2001 do vključno
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Izola, Sončno nabrežje
8, 6310 Izola.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 7. 2001 ob 12.15 v prostorih
predstojnika Urada za družbene dejavnosti
(pisarna št. 3), Verdijeva 1, 6310 Izola.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% razpisane - orientacijske vrednosti z veljavnostjo 30 dni po
datumu, ki je določen za izdajo sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnica bo opravljene storitve plačevala
mesečno oziroma v skladu s pogodbenim
rokom, ki je predmet ponudbe in ne sme
biti krajši ali daljši od zakonsko določenega roka.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu;
Pravilnik o avtobusnih voznih redih; Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok; Pravilnik o minimalnih tehničnih in
drugih pogojih za parkirišča in mesta za
vzdrževanje vozil.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 10. 8. 2001; Predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 10. 7.
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba; merila: cena in rok plačila (podrobnejša obrazložitev v
razpisni dokumentaciji).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2001.
Občina Izola – Comune di Isola

Ob-50099
1. Naročnik: Občina Kamnik.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 24,
1240 Kamnik, faks 01/83-18-119, anton.kamin@kamnik.si, tel. 01/83-18-105.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A št. 2 Zakona o
javnih naročilih: prevozi šoloobveznih
otrok za potrebe javnih zavodov v Občini Kamnik za šolsko leto 2001/2002,
2002/2003, 2003/2004.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja naročila je možna po posameznih
relacijah ali za vse relacije skupaj.
5. Kraj izvedbe: Občina Kamnik.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: za čas trajanja
pouka v šolskih letih 2001/2002,
2002/2003, 2003/2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Oddelek za
družbene dejavnosti, Anton Kamin.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
v času trajanja razpisa od 8. do 12. ure, na
Oddelku za družbene dejavnosti, soba št.
51/II.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro
račun
Občine
Kamnik,
številka
50140-630-810300.
9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 7. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kamnik, Glavni trg 24,
1240 Kamnik.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 7. 2001 ob 11. uri, sejna soba št.
17 Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240
Kamnik.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 500.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni po prejemu 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 skladu z zakonom.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z zakonom in
razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ni.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu.
(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
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sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2001, predvideni datum odločitve pa je 9. 7. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena na prevoženi kilometer za posamezno
relacijo.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2001.
Občina Kamnik

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
Ob-49907
1. Naročnik: Skupnost zavodov osnovnega zdravstva Koroške, Ravne na Koroškem.
2. Naslov naročnika: Ob Suhi 11, 2390
Ravne na Koroškem, faks 870-52-22, tel.
870-52-34.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
– zdravila skupine D (sanitetni, medicinsko potrošni, laboratorijski in rentgenski material),
– zobozdravstveni material.
za zdravstvene domove: Dravograd (v
skupni vrednosti 17,200.000 SIT), Radlje
ob Dravi (v skupni vrednosti 38,000.000
SIT), Ravne na Koroškem (v skupni vrednosti 86,800.000 SIT) in Slovenj Gradec (v
skupni vrednosti 30,000.000 SIT) ter
– zdravila (za Zdravstveni dom Ravne
na Koroškem v skupni vrednosti
14,000.000 SIT).
(b) Kraj dobave: Ravne na Koroškem
oziroma sedež posameznega zavoda.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: sklopi in količina po razpisni dokumentaciji.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7.
2001 do 30. 6. 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Skupnost zavodov osnovnega zdravstva Koroške Ravne
na Koroškem, tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: skupna dokumentacija 15.000 SIT, dokumentacija za posa-
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mezni zavod 5.000 SIT na račun št.
50830-603-35001.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 27. 6. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Skupnost zavodov osnovnega
zdravstva Koroške, Ravne na Koroškem –
tajništvo.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v prvi
fazi niso zahtevana.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v predpisih.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: in po razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 15. 7. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena v drugi fazi.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Skupnost zavodov osnovnega
zdravstva Koroške,
Ravne na Koroškem
Št. 009/01
Ob-49939
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana; tel.: +386 1/58-75-200;
faks +386 1/52-46-480.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: najem buldožerja (1 B, zap. št. 27).
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: ni predvideno.
5. Kraj izvedbe: območje objekta naročnika - deponija premoga.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek 14. 8. 2001, čas izvedbe eno leto.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o.,
Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, Oddelek
za ekonomiko in javna naročila, I. nad.
soba 28, kontaktna oseba je Jasmin Rebselj, tel.: +386 1/58-75-247, faks:
+386 1/58-75-217.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo
se lahko dvigne vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
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cije je 5.950 SIT (z DDV), znesek je potrebno nakazati na ŽR št. 50103-601-16504
s pripisom “JR - najem buldožerja“. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrdno predložiti potrdilo o plačilu in potrdilo o davčnem
zavezancu.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: prijavo je potrebno predložiti do vključno 27. 6. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: ponudnik mora poslati prijavo na
naslov Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, ali
dostaviti v Oddelek za ekonomiko in javna
naročila, I. nad. soba 28.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bianco menica v višini 1,500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mesečno, naročnik nudi 45 dnevni plačilni rok.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
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. (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: /
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: oddaja ponudb predvidoma do 18. 7.
2001, odločitev o sprejemu ponudbe predvidoma 27. 7. 2001.
16. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena vrednost najema buldožerja
za en dan.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: /
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o.
Ob-50056
1. Naročnik: Zdravstveni dom Koper.
2. Naslov naročnika: Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper.
3. a) Vrsta in količina blaga: zdravila.
b) Kraj dobave: Zdravstveni dom Koper.
c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
bo kandidatom priznana za dobo 3 let, pogodba za dobavo blaga bo sklenjena za vsakih 6 mesecev posebej.

5. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo, dodatne informacije: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva
3, uprava – tajništvo, III. nadstropje, Nadja
Buzečan, faks 05/62-73-118, po enodnevni predhodni najavi po faksu; na zahtevo pa
tudi po pošti ali elektronski pošti.
b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
22. 6. 2001; vsak delavnik med 9. in
14. uro.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo): 10.000 SIT, virmansko
nakazilo na žiro račun naročnika št.
51400-603-31408 s pripisom: “za razpisno dokumentacijo: zdravila”.
6. a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 26. 6. 2001, do 14. ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper; uprava – tajništvo.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
plačila so določeni v razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb do 26. 6. 2001,
odločitev o sprejemu 27. 6. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 28. 4. 2001, št. 1/01.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2001.
Zdravstveni dom Koper

ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za storitve po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku
Št. B-3/01
Ob-49938
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
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2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvajanje rednega vzdrževanja in varstva državnih
cest na območju Republike Slovenije
(sklic: Priloga 1A točka 1).
4. Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: dopustno je predložiti ponudbo za izvajanje RV in varstva državnih cest na vseh devetih območjih (sklopih) ali pa za eno ali več območij, kot so
opredeljeni v Poglavju 5 Območja izvajanja
javnega naročila.
5. Kraj izvedbe: državne ceste na območju Republike Slovenije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudnikom, ki
bodo izpolnjevali vse pogoje iz 10. in
11. točke Navodil ponudnikom, bo naročnik priznal usposobljenost, skladno z
49. členom ZJN-1, za dobo 36 mesecev
od datuma izdaje obvestila o priznanju
usposobljenosti. Naročnik si pridržuje pravico, da bo po preteku 12 mesecev preveril razmere na trgu (širitev trga, odpiranje
meja, ustanovitev novih ponudnikov, prenehanje obstoječih ponudnikov) in bo, v
primeru ugotovljenih bistvenih sprememb,
izvedel nov postopek.
8. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije:
Republika Slovenija - Ministrstvo za
promet - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 416/IV, (Irena
Skubic)
tel.
01/478-83-36,
faks
01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 2415.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 11. 7. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, vložišče (soba 21/I)
10. Navedba finančnih zavarovanj
za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, po tem ko je ta izbrana kot
najugodnejša (47. člen Zakona o
javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: pogoji so natančno navedeni in razčlenjeni v Navodilih

ponudnikom za izdelavo ponudbe v
11. točki.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in
predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: v 2. fazi omejenega
postopka oddaje javnega naročila bodo
morali kandidati predložiti ponudbo predvidoma 30. 8. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe pa je 30. 10.
2001.
16. Merila za ocenitev ponudb: v 2.
fazi omejenega postopka oddaje javnega
naročila bo edino merilo najnižja ponudbena cena.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo pojasnila razpisne dokumentacije v najkrajšem možnem času posredoval ponudnikom le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje pet dni
pred potekom roka za predložitev ponudb
na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste
– Služba za javna naročila in letni plan,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 9. 1. 1999, Ob-24.
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Direkcija RS za ceste
Št. 5520/01
Ob-50065
1. Naročnik: Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Dunajska cesta
58, 1000 Ljubljana, tel. 01/434-11-00,
faks 01/436-12-28.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: vzdrževanje
melioracijskih sistemov, vzdrževanje
kmetijske infrastrukture in sanacije
kmetijskih zemljišč.
4. Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko konkurirajo za izvajanje del v sledečih območjih:
1. Štajersko upraviteljstvo,
2. Ljubljansko upraviteljstvo,
3. Dolenjsko upraviteljstvo,
4. Primorsko upraviteljstvo.
Teritorialna razporeditev, posameznih
upraviteljstev oziroma lokalnih izpostav je
razvidna iz razpisne dokumentacije.
Ponudniki lahko konkurirajo za eno območje, za več območij ali za vse skupaj.
Ponudnikom bo priznana sposobnost po
območjih.
5. Kraj izvedbe: območja posameznih
lokalnih izpostav Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
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6. Sprejemljivost
variantnih
ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: datum začetka:
15. 8. 2001, datum zaključka: 31. 12.
2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana. Dvig razpisne
dokumentacije je možen osebno, s pisnim
pooblastilom, na pisno zahtevo pa tudi po
pošti.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 7. in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.500 SIT na ŽR:
50102-603-44803, sklic na številko:
00 77-10.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 29. 6. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58,
1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj
za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
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: v skladu z razpisno
dokumentacijo.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: postopno za posamezne lokacije
od 1. 8. 2001 dalje, odločitev bo sprejeta
najkasneje v 10 dneh po roku za oddajo
ponudb.
16. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
17. Morebitne druge informacije o
naročilu: v skladu z razpisno dokumentacijo.
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2001.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
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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. 411-01-4/01
Ob-49850
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: 26. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
nakup 11 socialnih stanovanj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, starost, kvaliteta stanovanj; utemeljitev: najnižja cena za m2, nova
stanovanja.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: GD Podjetje za gradbeno
dejavnost Hrastnik d.o.o., Dolska cesta 9,
1430 Hrastnik.
7. Pogodbena vrednost: 53,022.677
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 204.336 SIT/m2; 190.080 SIT/m2.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2001.
Občina Hrastnik
Ob-49852
1. Naročnik: Univerza v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 15,
2000 Maribor, tel. 02/23-55-300, faks
02/23-55-316.
3. Datum izbire: 11. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: računalniška oprema, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev:
– ustreznost ponujene rešitve,
– sposobnost in usposobljenost,
– cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lancom d.o.o.,
Tržaška 63, 2000 Maribor.
7. Pogodbena
vrednost:
10,319.052,24 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe:
13,742.918,98
SIT,
11,140.152,24 SIT.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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: 29. 5. 2001.
Univerza v Mariboru
Ob-49853
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod Mariborske Lekarne Maribor.
2. Naslov naročnika: Minarikova ulica
6, 2000 Maribor, tel. 02/450-28-11, faks
02/462-23-07.
3. Datum izbire: datum sprejema sklepa
24. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: izdelava, dobava in montaža notranje opreme za Lekarno Melje, Partizanska 39, Maribor, po projektu iz razpisne
dokumentacije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik na podlagi 77. člena ZJN ni oddal naročila nobenemu od ponudnikov. V postopku pregleda in primerjave prejetih ponudb je naročnik ugotovil, da
so cenovna odstopanja pri posameznih postavkah predračuna zelo visoka, tako da ne
more ugotoviti realne vrednosti razpisane
opreme in ne more sprejeti odločitve o izbiri
najugodnejše ponudbe. Naročnik bo ponovil postopek javnega naročila.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,689.290 SIT; 23,639.956,90 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 5. 2001.
Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor
Št. 132/2001-1-2
Ob-49872
1. Naročnik: Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava.
2. Naslov naročnika: Dornava 128,
2252 Dornava, faks 02/755-05-01, elektronski naslov: info@zavod-dornava.si.
3. Datum izbire: 11. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano, Dornava 128, 2252 Dornava - skupina artiklov
C: meso in mesni izdelki.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 50%, kakovost (priznanja, nagrade) 20%, skupni obseg proizvodnje mesa in mesnih izdelkov 20%, pridobljeni certifikat ISO 2001.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: skupina artiklov C: meso in mesni izdelki: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: skupina artiklov
C: meso in mesni izdelki: 24,899.463 SIT .

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,211.470 SIT; 22,644.757,66 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: 30. 5. 2001.
Zavod dr. Marijana Borštnarja,
Dornava
Ob-49912
1. Naročnik: Onkološki inštitut Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000
Ljubljana, tel. 01/431-72-76, faks
01/432-10-76.
3. Datum izbire: 21. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: medicinska in laboratorijska oprema: črpalka infuzijska dvopotna (5 kos),
aparat za koagulacijo žil (1 kos), mikroskop za skrining DKS (1 kos).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 100%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– črpalka infuzijska dvopotna: Alpos Meding, d.o.o., Leopna Dobrotinška 2, Šentjur, v vrednosti 5,022.000 SIT;
– aparat za koagulacijo žil: MM Surgical,
d.o.o., Jakšičeva 7, Ljubljana, v vrednosti
4,995.974,16 SIT;
– mikroskop za skrining DKS: Tehnooptika Smolnikar, d.o.o., Novi trg 2, Ljubljana,
v vrednosti 1,388.376 SIT.
7. Pogodbena vrednost:
– črpalka
infuzijska
dvopotna:
5,022.000 SIT;
– aparat
za
koagulacijo
žil:
4,995.974,16 SIT;
– mikroskop
za
skrining
DKS:
1,388.376 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– črpalka
infuzijska
dvopotna:
6,263.595 SIT, 4,153.032 SIT;
– aparat
za
koagulacijo
žil:
4,995.974,16 SIT, 2,841.622,56 SIT;
– mikroskop
za
skrining
DKS:
1,721.040,48 SIT, 899.781 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 12 z dne 23. 2. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 91 z dne 6. 10.
2000.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Onkološki inštitut Ljubljana
Št. 68/6-4/2001
Ob-49964
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
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2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, tel. 05/652-71-85.
3. Datum izbire: 9. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pisarniški material:
1. skupina: pisala,
2. skupina: papir in papirni izdelki,
3. skupina: pisarniška galanterija,
4. skupina: shranjevanje dokumentov,
5. skupina: oprema za računalnike in tiskalnike, avdio in video naprave,
6. skupina: oprema za stroje za pisarne,
7. skupina: obrazci.
Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena in plačilni pogoji. Dobavitelj za 5. skupino (oprema za računalnike in
tiskalnike, avdio-video naprave) ni izbran, ker
razpis ni uspel, saj je po pregledu ponudb
ostala primerna samo ena ponudba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. skupina: pisala: Mladinska knjiga Birooprema, d.d., Dunajska c. 121, 1000
Ljubljana,
2. skupina: papir in papirni izdelki: Mladinska knjiga Birooprema, d.d., Dunajska
c. 121, 1000 Ljubljana,
3. skupina: pisarniška galanterija: Mladinska knjiga Birooprema, d.d., Dunajska
c. 121, 1000 Ljubljana,
4. skupina: shranjevanje dokumentov:
Mladinska knjiga Birooprema, d.d., Dunajska c. 121, 1000 Ljubljana,
6. skupina: oprema za stroje za pisarne:
Mladinska knjiga Birooprema, d.d., Dunajsak c. 121, 1000 Ljubljana,
7. skupina: obrazci: DZS založništvo in
trgovina, d.d., Divizija trgovina, Mali trg 6,
1538 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: pisala: 745.865,23 SIT brez
vključenega DDV,
2. skupina: papir in papirni izdelki:
1,858.490,24 SIT brez vključenega DDV,
3. skupina: pisarniška galanterija:
593.124,17 SIT brez vključenega DDV,
4. skupina: shranjevanje dokumentov:
1,382.620,30 SIT brez vključenega DDV,
6. skupina: oprema za stroje za pisarne:
554.334,25 SIT brez vključenega DDV,
7. skupina: obrazci: 408.742,37 SIT
brez vključenega DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina: pisala: 910.671,30 SIT;
745.865,23 SIT brez vključenega DDV,
2. skupina: papir in papirni izdelki:
2,144.249,10 SIT; 1,858.490,24 SIT brez
vključenega DDV,
3. skupina: pisarniška galanterija:
731.359,24 SIT; 593.124,17 SIT, brez
vključenega DDV,
4. skupina: shranjevanje dokumentov:
1,857.209,20 SIT; 1,382.620,30 SIT,
brez vključenega DDV,
6. skupina: oprema za stroje za pisarne:
1,296.955,89 SIT; 554.334,25 SIT, brez
vključenega DDV,
7. skupina: obrazci: 1,415.290, 80 SIT;
408.742,37 SIT, brez vključenega DDV.

11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 172/2001
Ob-50073
1. Naročnik: RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2.
3. Datum izbire: 22. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
1. sklop: videokasete formata Betacam SP, Digital Betacam in DVC kasete
35.040 kosov;
2. sklop: videokasete DVCPRO –
4.640 kosov,
3. sklop: videokasete VHS – 25.900
kosov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 1. in 2. sklop – 60% ekonomska cena, 10% plačilni pogoji, 20% tehnična prednost nad zahtevanost, 10% dobavni rok, 3. sklop – 70% ekonomska cena, 10% plačilni pogoji, 10% tehnična
ustreznost nad zahtevanost, 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 1. in 3. sklop Lorex,
d.o.o., 2. sklop PAB, d.o.o., Cegelnica 30,
4202 Naklo.
7. Pogodbena vrednost: 1. in 3. sklop
– 58,756.344 SIT, 2. sklop – 6,916.289
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1. sklop 56,486.970 SIT, 55,914.663
SIT, 2. sklop 7,242.858,10 SIT,
6,911.212 SIT, 3. sklop 3,423.096 SIT,
2,799.266 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: 1. 6. 2001.
JZ RTV Slovenija
Št. 1/2001
Ob-50086
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje,
Oblakova 5, Celje.
2. Naslov naročnika: Oblakova 5, Celje,
tel.
03/544-11-33,
faks
03/548-17-71.
3. Datum izbire: 14. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga: dobava in
montaža opreme za oddelek za ortopedijo in športne poškodbe, količine iz razpisne dokumentacije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mollier, d.o.o., Kidričeva 3, Celje.
7.
Pogodbena
vrednost:
55,717.694,92 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
72,384.229,96
SIT
in
53,293.070,19 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu RS: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2001.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 10
Ob-50106
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 15. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
1. INO, d.o.o. Polže 24, 3000 Celje se
izbere kot najugodnejšega ponudnika za tiskanje 22.000 kos oddajne knjige po
ceni 139 SIT in 10.700 kos oddajna
knjiga velika.
2. La Mil, d.o.o. Ljubljanska 67, 1330
Kočevje se izbere kot najugodnejšega ponudnika za tiskanje Ob. št. 10 (1+1) splošna položnica 2,270.000 kos po ceni
1,24 SIT in ob. št. 10 (1+1) splošna
položnica italijanska 30.000 kos po ceni 1,24 SIT in 300 kos nabavna knjiga
105 SIT za kos.
3. Krojan, d.o.o. Savska 13, 1230 Domžale se izbere kot najugodnejšega ponudnika za tiskanje 120.000 kos po ceni
12,65 SIT in 140.000 kos vrednostno
pismo veliko po ceni 13,74 SIT za kos.
4. Extra-lux, d.o.o. Cesta na Brdo 49,
1000 Ljubljana se izbere kot najugodnejšega ponudnika za tiskanje kuverte A4 samolepilne 360.000 kos po ceni 5,95
SIT.
5. Comprint, d.o.o. Koprska 72, 1000
Ljubljana se izbere kot najugodnejšega ponudnika za tiskanje 4,000.000 kos kuvert C 6 samolepilnih po ceni 1,50 SIT
in 50.000 kos avionsko pismo C6 po
ceni 3,10 SIT.
6. Mladinska knjiga Birooprema, d.d.
Dunajska c. 121, 1000 Ljubljana se izbere
kot najugodnejšega ponudnika za tiskanje
1,800.000 kos kuverta amerikanka brez
okenca po ceni 1,80 SIT, kuverta amerikanka z levim okencem 500.000 kos
po ceni 1,95 SIT, 700.000 kos kuverta
bela A5 samolepilna 2,80 SIT, 181.000
kos oblazinjena kuverta št. 3 po ceni
16,90 SIT, 104.000 kos oblazinjena kuverta št. 4 po ceni 21,90 SIT, 60.000
kos oblazinjena kuverta št. 6 po ceni
29,90 SIT in 111.000 kos oblazinjena
kuverta št. 8 po ceni 39,90 SIT.
7. Embalaža, d.d. Meljska c. 86, 2000
Maribor se izbere kot najugodnejšega ponudnika za tiskanje kartonske embalaže
št. 1 3000 kos po ceni 56,60 SIT, kartonska embalaža št. 2 3.500 kos po ceni 70,70 SIT, kartonska embalaža št. 3
2000 kos po ceni 37,10 SIT, kartonska
embalaža št. 4 3500 kos po ceni 64,90
SIT in kartonska embalaža št. 5 2000
kos po ceni 12,60 SIT.
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8. DZS, d.d. Mali trg 6, 1000 Ljubljana
se izbere kot najugodnejšega ponudnika za
tiskanje 109.000 kos oblazinjene kuverte št. 10 po ceni 62,47 SIT, papirnati
valji 2300 kos po ceni 106, 15 SIT, papirnati valji 2700 kos po ceni 143 SIT,
plastična pisemska ovojnica srednja
5000 kos po ceni 85 SIT, plastična pisemska ovojnica velika 3500 kos po ceni 90 SIT, kuverta lepenčna A 2000 kos
po ceni 68,20 SIT, kuverta lepenčna B
2000 kos po ceni 80,30 SIT, kuverta
lepenčna C 2000 kos po ceni 83,60
SIT, kuverta lepenčna E 2000 kos po
ceni 89,10 SIT, kuverta lepenčna M
1000 kos po ceni 94,60 SIT, tipizirana
paketna embalaža št. 1 13000 kos po
ceni 35,97 SIT, tipizirana paketna embalaža št. 2 11.000 kos po ceni 78,54
SIT, tipizirana paketna embalaža št. 3
2000 kos po ceni 123,81 Sit in tipizirana paketna embalaža št. 4 5000 kos po
ceni 286,17 SIT.
9. Cetis, d.d Čopova 24, 3000 Celje
1,000.000 kos varnostnih zalepk po ceni 0,90 SIT.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. INO, d.o.o. Polže 24, 3000 Celje,
2. La Mil, d.o.o. Ljubljanska 67, 1330
Kočevje,
3. Krojan, d.o.o. Savska 13, 1230 Domžale,
4. Extra-lux, d.o.o. Cesta na Brdo 49,
1000 Ljubljana,
5. Comprint, d.o.o. Koprska 72, 1000
Ljubljana,
6. Mladinska knjiga Birooprema, d.d.
Dunajska c. 121, 1000 Ljubljana,
7. Embalaža, d.d. Meljska c. 86, 2000
Maribor,
8. DZS, d.d. Mali trg 6, 1000 Ljubljana,
9. Cetis, d.d. Čopova 24, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost:
1. INO, d.o.o. Polže 24, 3000 Celje
5,925.600 SIT;
2. La Mil, d.o.o. Ljubljanska 67, 1330
Kočevje 2,883.500 SIT;
3. Krojan, d.o.o. Savska 13, 1230 Domžale 3,441.600 SIT;
4. Extra-lux, d.o.o. Cesta na Brdo 49,
1000 Ljubljana 2,142.000 SIT;
5. Comprint, d.o.o. Koprska 72, 1000
Ljubljana 6,155.000 SIT;
6. Mladinska knjiga Birooprema, d.d.
Dunajska c. 121, 1000 Ljubljana
17,734.400 SIT;
7. Embalaža,d.d. Meljska c. 86, 2000
Maribor 743.800 SIT;
8. DZS, d.d. Mali trg 6, 1000 Ljubljana
11,926.495 SIT.
Cetis,d.d Čopova 24, 3000 Celje
900.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 66,173.269 SIT delna ponudbe
4,177.750 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o.,
Maribor
Št. 13
Ob-50107
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 25. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 302 kosov poštnih mopedov in 302
kosov poštnih torb.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižjo ceno in ocena testiranja.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: INKOO partner, d.o.o
Cesta v Laško 23, Celje; Poslovno posredništvo Matevž Fortuna, s.p. Stritarjeva ul.
4, 4000 Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 9,513.000 SIT
- 302 kosov poštnih torb, 302 kosov poštnih mopedov - 48,622.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,513.000 SIT in 48,622.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o.,
Maribor

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 57,162.963,76 SIT, 52,072.932 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklepa samo za 1. del
kot je bilo tudi razpisano in v okviru razpoložljivih sredstev naročnika.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 12 z dne 23. 2. 2001.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 5. 2001.
Mestna občina Murska Sobota

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj

Ob-49847
1. Naročnik: Mestna občina Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Kardoševa 2,
9000 Murska Sobota, tel. 02/531-100.
3. Datum izbire: 13. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja kanalizacije v
naselju Bakovci – V. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, rok izvedbe, plačilni pogoji. Zbrano največje število
točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Pomgrad d.d., Bakovska cesat 31, 9000 Murska Sobota.
7. Pogodbena
vrednost:
64,895.317,24 SIT (I. del gradnje kanalizacije v dolžini 1.185 m).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za celotno V. fazo; 147,190.322
SIT, 128.385.274,87 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklepa samo za 1. del
kot je bilo tudi razpisano in v okviru razpoložljivih sredstev naročnika.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 11 z dne 16. 2.
2001.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 5. 2001.
Mestna občina Murska Sobota

Ob-49846
1. Naročnik: Mestna občina Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Kardoševa 2,
9000 Murska Sobota, tel. 02/531-100.
3. Datum izbire: 13. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja kanalizacije v
naselju Satahovci – II. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, rok izvedbe, plačilni pogoji. Zbrano največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mura Javno vodnogospodarsko podjetje d.d., Ciril Metodova 34,
9000 Murska Sobota.
7. Pogodbena
vrednost:
26,104.827,70 SIT (I. del gradnje kanalizacije v dolžini 656 m).

Št. 34404-4/01
Ob-49864
1. Naročnik: Mestna občina Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Kardoševa 2,
9000 Murska Sobota, tel. 02/531-100.
3. Datum izbire: 10. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: ureditev Žitne ulice v
Murski Soboti z ureditvijo javne razsvetljave.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, garancijski
rok, rok izvedbe, plačilni pogoji. Zbrano največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Pomgrad d.d., Bakovska cesta 31, 9000 Murska Sobota.
7. Pogodbena
vrednost:
14,486.849,13 SIT.

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila gradnje
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
19,219.776,63
SIT,
14,486.849,13 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-45718.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001
Mestna občina Murska Sobota
Ob-49848
1. Naročnik: Občina Črenšovci.
2. Naslov naročnika: Prekmurske čete
20, 9232 Črenšovci, tel. 02/5737-150,
faks 02/5737-151, e-mail obcina.crensovci@siol.net.
3. Datum izbire: 16. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: V. faza kanalizacije v KS
Črenšovci.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: po merilih iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska
Sobota d.d., Lendavska 64, 9000 Murska
Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 93,246.795
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem:
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 93,246.759 SIT, 112,210.029,49
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Ur. l.
RS, št. 25 z dne 6. 4. 2001, Ob-46371.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 5. 2001.
Občina Črenšovci
Št. 35205-2/2000
Ob-49849
1. Naročnik: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
2. Naslov naročnika: 8340 Črnomelj,
telefaks 07/30-61-130, obcina.crnomelj@siol.net; tel. 07/30-61-100.
3. Datum izbire: 7. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije
severnega dela Črnomlja - II.etapa.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: največje število točk po naslednjih merilih:cena, garancija in reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Begrad d.d., Novo mesto
in JP Komunala d.o.o., Črnomelj.
7. Pogodbena
vrednost:
73,177.244,32 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
73,177.244,32
SIT,
93,584.377,46 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: 28. 5. 2001.
Občina Črnomelj
Št. 344-04-2/2000-2101
Ob-49905
1. Naročnik: Mestna občina Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto, tel. 07/393-92-81,
07/393-92-82.
3. Datum izbire: 19. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova horizontalne signalizacije na občinskih cestah:
– sklop A: obnova talnih označb na lokalnih cestah,
– sklop B: obnova talnih označb na lokalnih cestah v širšem centru Novega mesta,
– sklop C: obnova talnih označb na mestnih ulicah v Novem mestu.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop A: Cestno podjetje Novo mesto,
– sklop B, C: Signal, d.o.o., Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop A: 6,219.654 SIT,
– sklop B, C: 6,332.147,88 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop A: 6,461.105 SIT in 6,219.654
SIT,
– sklop B: 2,213.519 SIT in
2,103.872,40 SIT,
– sklop C: 4,433.844,90 SIT in
4,228.274,68 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 5. 2001.
Mestna občina Novo mesto
Ob-49910
1. Naročnik: Komunala, d.o.o., Lendava.
2. Naslov naročnika: Partizanska 93,
9220 Lendava, tel. 02/578-90-60, faks
02/578-11-60, e-mail: komunala@siol.net.
3. Datum izbire: 20. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: razširitev pokopališča v
Lendavi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, plačilni pogoji, reference.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nograd, d.o.o., Hotiza
142/a, 9220 Lendava.
7. Pogodbena vrednost: 10,845.624
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,663.584 SIT, 10,845.624 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: 1. 6. 2001.
Komunala, d.o.o., Lendava
Št. 1
Ob-49914
1. Naročnik: Občina Železniki.
2. Naslov naročnika: Češnjica 48,
4228 Železniki.
3. Datum izbire: 5. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: nadaljevanje izgradnje
športne dvorane, Železniki.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, plačilni pogoji, garancijski rok.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Tehnik, d.d., Škofja
Loka.
7. Pogodbena vrednost: 166,810.452
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
200,856.994,95
SIT,
165,195.413,05 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 5. 2001.
Občina Železniki
Št. 87/2001
Ob-49960
1. Naročnik: Dom upokojencev Ptuj.
2. Naslov naročnika: Volkmerjeva ul. 10,
2250 Ptuj, tel. št. 02/78-07-300.
3. Datum izbire: 30. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradnja prizidka in preureditev obstoječega objekta “E“.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: po merilih najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradis Gradbeno podjetje
Gradnje Ptuj, Ormoška cesta 22, Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 100,574.517
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 97,159.087,88 SIT, 116,713.154,40
SIT.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2001.
Dom upokojencev Ptuj
Št. 110-1/00
Ob-49967
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 17. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: zalivanje razpok in rež
na območju avtocest.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena. Ponudba uspešnega
pondunika je bila izbrana ob upoštevanju
navedenega merila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Possehl, d.o.o., Počehovska 25, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 24,114.160
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,847.200 SIT in 24,114.160
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
12 z dne 23. 2. 2001, Ob-44021.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 34401-0003/01-232
Ob-50080
1. Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
tel.
05/714-13-61,
faks
05/714-12-84.
3. Datum izbire: 4. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja nadomestne obvozne poti na Topolcu – II. faza, km 0.8
+ 65,58 do km 1.2 + 98,93, Občina
Ilirska Bistrica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: kot merilo za ocenjevanje
ponudb je bila uporabljena le najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kopko, d.o.o., Radohovska pot 5, 6257 Pivka.
7. Pogodbena vrednost: 9,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,904.585 SIT, 9,846.219,22 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 5. 2001.
Občina Ilirska Bistrica
Ob-50129
1. Naročnik: Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo.
2. Naslov naročnika: Občina Naklo,
Glavna cesta 24, 4202 Naklo, tel.
04/277-11-00, faks 04/277-11-11.
3. Datum izbire: 11. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova Glavne ceste v
Naklem, I. faza, od km 0,1 km + 50,00
do km 0,5 + 40,00, s pripadajočo komunalno infrastrukturo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena. Ponudba uspešnega
ponudnika je bila izbrana ob upoštevanju
navedenega merila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj,
p.o., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 49,160.284
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 78,058.536,70 SIT, 49,160.284 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 25 z dne 6. 4. 2001, Ob-46308.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 6. 2001.
Občina Naklo
Št. OE KR JN -1/01- G
Ob-50191
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Kranj.
2. Naslov naročnika: Zlato polje 2,
4000 Kranj.
3. Datum izbire: 7. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: dograditev instalacije hlajenja poslovne stavbe, Zlato polje 2, Kranj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, način plačila, garancijska doba, reference, rok izvedbe. Izbrani ponudnik je na podlagi meril podal ekonomsko najugodnejšo ponudbo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PMT Klima Commerce
d.o.o. Bled, Pot na lisice 8, Bled.
7. Pogodbena
vrednost:
11,905.601,33 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,496.390 SIT, 11,288.232,90 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. 6. 2001.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Območna enota Kranj

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. 0512/3-308/11-01
Ob-49844
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 432-51-25, 472-51-11, faks
472-57-91.
3. Datum izbire: 3. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: obdobni
zdravstveni pregledi ter zdravstvene storitve za potrebe ambulante medicine dela MNZ – Policije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis je prispelo
5 pravočasnih in pravilno opremljenih ponudb, od katerih sta bili izločeni dve ponudbi, ker ponudnika nista v ponudbah
priložila vseh zahtevanih dokumentov. Naročnik je izbral ekonomsko najugodnejšo
ponudbo za sklop 2, kot je navedeno v 6.
točki te objave, in sicer ponudbo, ki je
ustrezala merilom: cena, kadri in finančno
stanje ponudnika. Za sklop 1 in sklop 3
javni razpis ni uspel, ker naročnik ni prejel
ponudb od vsaj dveh različnih ponudnikov.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za sklop 2: Zasebna specialistična ordinacija za medicino dela, prometa in športa Beatrix Švent, Prečna 2,
6230 Postojna.
7. Pogodbena vrednost: vrednost točke na podlagi katere se vrši izračun storitev
za sklop 2 znaša 378 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za sklop 2: 450 SIT, 378 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 9 z dne 9. 2. 2001,
Ob-43487.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 5. 2001.
Ministrstvo za notranje zadeve
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Št. 34407-5/2001-04
Ob-49855
1. Naročnik: Občina Muta.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 17,
2366 Muta, tel. 02/876-18-23.
3. Datum izbire: 11. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
gozdnih cest na območju Občine Muta
za obdobje 2001 do 31. 5. 2003.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena storitve 80 točk, reference ponudnika 20 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradnje IGEM, d.o.o.,
Celjska c. 7, 2380 Slovenj Gradec.
7. Pogodbena vrednost: 4,389.510
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 1,100.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,398.382 SIT, najnižja ponudba v
vrednosti 4,389.510 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 27/01, Ob-46677.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 5. 2001.
Občina Muta
Ob-49856
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. J.
Oražma, Majnikova 1, Ribnica, tel.
01/83-72-200.
2. Naslov naročnika: Majnikova 1, Ribnica.
3. Datum izbire: 4. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: zobotehnične storitve za potrebe zobozdravstvene
dejavnosti, lokacija Sodražica in lokacija Ribnica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena storitve.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– lokacija Ribnica izvajalec Križ Darko,
Majnikova 1, Ribnica,
– lokacija Sodražica – izvajalec Pajk Anton, Zavoda 22, Sodražica.
7. Pogodbena vrednost:
– lokacija Ribnica – 10,638.696 SIT,
– lokacija Sodražica – 4,818.250 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– lokacija Ribnica: 11,317.932 SIT,
10,638.696 SIT,
– lokacija Sodražica: 5,125.875 SIT,
4,818.250 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 5. 2001.
Zdravstveni dom
dr. J. Oražma, Ribnica

Ob-49857
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Trbovlje,
faks
03/56-52-120,
tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086.
3. Datum izbire: obvestilo o oddaji poslano 24. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: prevozi raznega materiala s tovornim vozilom nosilnosti do 5.000 kg z dvigalom – 1 B, št.
kat. 20.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1: Domex, d.o.o., Hrastnik, Pot
Vitka Pavliča 6, Hrastnik,
– sklop 2: Janez Zakonjšek, s.p., Trbovlje, Keršičev hrib 17, Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 20,384.000 SIT,
– sklop 2: 19,968.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 2,
– sklop 2: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop
1:
21,632.000
SIT,
20,384.000 SIT,
– sklop
2:
20,800.000
SIT,
19,968.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 5. 2001.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje
Ob-49858
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Trbovlje,
faks
03/56-52-120,
tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086.
3. Datum izbire: obvestilo o oddaji poslano 24. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: razkladanje
z nakladalcem za les in krajši prevozi
hlodovine – 1 B, št. kat. 20.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Rožen Mihael, s.p., Na
klancu 21, Vuzenica.
7. Pogodbena vrednost: 13,228.800
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,520.000 SIT, 13,228.800 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 5. 2001.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje
Št. 2/2001
Ob-49911
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: 28. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba programerskih in konzultantskih storitev na
področju obstoječe uporabniške in sistemske programske opreme, namenjene podpori poslovanja Urada za znanost
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport v
obdobju od 1. 4. 2001 do 30. 6. 2001.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je bilo oddano po
postopku s pogajanji brez predhodne objave
(2. točka prvega odstavka 20. člena ZJN-1).
Izbrani izvajalec je namreč edini usposobljeni
izvajalec, ki lahko zagotovi nemoteno delovanje obstoječe programske opreme, namenjene podpori poslovanja Urada za znanost Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in njeno
prilagajanje spremembam v poslovanju.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gospodarska družba Piradel, d.o.o., Žabnica 39, 1357 Notranje
Gorice.
7. Pogodbena vrednost: predvidena pogodbena vrednost za celotno pogodbeno
obdobje znaša 4,120.200 SIT (brez DDV)
oziroma 4,903.038 SIT (z obračunanim
DDV v višini 19%). Izbrani izvajalec bo namreč za naročnika izvajal storitve v potrebnem obsegu (predvidoma 210 izvajalskih
ur na mesec oziroma 7 ur na dan), in sicer
po izhodiščni ceni izvajalske ure (6.540 SIT
oziroma z obračunanim DDV v višini 19%
7.782,60 SIT).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 031-01/01-74
Ob-49917
1. Naročnik: Občina Mirna Peč.
2. Naslov naročnika: Trg 2, 8126 Mirna Peč, tel. 07/30-78-706, faks
07/30-78-707.
3. Datum izbire: 11. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: prevozi
osnovnošolskih otrok v Občini Mirna Peč
s pričetkom v šolskem letu 2001/2001
za dobo treh let.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 90%, plačilni pogoji
10%.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: I & I, Avtobusni prevozi, d.d., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper.
7. Pogodbena
vrednost:
10,925.534,70 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
11,680.154,64
SIT,
10,925.534,70 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 5. 2001.
Občina Mirna Peč
Št. 56/1560/2001
Ob-49984
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: 31. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: revitalizacija instrumentnih transformatorjev tip
VPU-123 (48 kosov).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral postopek
s pogajanji brez predhodne objave (9. točka 110. člena ZJN-1), ker gre za sanacijo
transformatorjev pod izjemnimi pogoji (izjemno ugodna cena, zelo kratek dobavni
rok).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: C & G, d.o.o., Riharjeva 38, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 22,695.704
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 22,695.704 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 47/1512/2001
Ob-49985
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. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba
gradbenih del pri zamenjavi primarne
in sekundarne opreme v RTP 110/20kV
Gorica – 2.faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna ponudbena cena
(75%), s strani naročnikov potrjene reference ponudnika ali podizvajalca za tovrstna dela v 110, 220 in 400 kV stikališču,
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ki so razvidna iz tehničnih razpisnih pogojev (15%), plačilni pogoji (5%), garancija 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:
82,201.184,70 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 9,152.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 89,473.348 SIT; 82,201.184,70
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: 1. 6. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 47/1512/2001
Ob-49988
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: 8. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba
gradbenih in obrtniških del pri zamenjavi VN opreme v 110 in 220 kV stikališčih v RTP 220/110 kV Cirkovce.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna ponudbena cena
(75%), s strani naročnikov potrjene reference ponudnika ali podizvajalca za tovrstna dela v 110, 220 in 400 kv stikališču,
ki so razvidna iz tehničnih razpisnih pogojev (15%), plačilni pogoji (5%), garancija za
izvedena dela (5%).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: izvajanje splošnih
gradbenih del Karl Jazbec, s.p.
7. Pogodbena
vrednost:
23,703.005,20 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 4,870.330 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
24,225.020,40
SIT;
23,703.005,20 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: 1. 6. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 47/1512/2001
Ob-49989
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: 19. 4. 2001; 26. 4.
2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba
gradbenih in obrtniških del pri zame-

njavi VN in sekundarne opreme v RTP
Podlog.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna ponudbena cena
(70%), s strani naročnikov potrjene reference podizvajalcev za tovrstna dela v II.
nevarnostnem območju 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 II. nevarnostnem območju v
110, 220 in 400 kv stikališču, ki so razvidna iz tehničnih razpisnih pogojev (5%),
plačilni pogoji (5%), garancija za izvedena
dela (5%).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Izvajanje splošnih
gradbenih del Karl Jazbec, s.p.
7. Pogodbena vrednost: 13,483.261
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 2,640.890 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,758.048 SIT; 13,483.261 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik ni oddal naročila po odprtem postopku, ker ni pridobil 2 pravilnih
ponudb, zato je vse ponudnike, ki so sodelovali v odprtem postopku povabil k sodelovanju v postopku s pogajanji brez predhodne objave.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 1.2-3154/01
Ob-50137
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana, tel. 01/29-14-494,
e-mail:vojka. martincic@slo-zeleznice.si.
3. Datum izbire: 22. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve na
področju kadrovanja-1B/22 Prenova
plačnega sistema na Slovenskih železnicah d.d.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: ITEO svetovanje
d.o.o., Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 20,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 6. 2001.
Slovenske železnice d.d.
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ZJN-18
Zahteva za objavo javnega
natečaja
Na podlagi 65. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
natečaja
Ob-50046
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade
Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a,
Ljubljana in IZS-MSA, Dunajska 104, Ljubljana v sodelovanju z DAD, DUPPS in DKAS.
2. Naslov naročnika: IZS-MSA, Dunajska 104/I., 1000 Ljubljana, tel.
01/565-74-00,
faks
01/565-74-05,
e-mail: izs.msa@siol.net.
3. Predmet natečaja: javni državni
anonimni enostopenjski natečaj z vabljenimi udeleženci za idejno arhitekturno
rešitev objektov in idejno rešitev krajinske ureditve območja mednarodnega
mejnega prehoda Obrežje.
4. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva natečajno gradivo in
dodatne informacije: IZS-MSA, Dunajska
104, Ljubljana, Breda Bonač Arko, tel.
01/565-74-00.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
natečajno gradivo in dobo dodatne informacije: od 11. 6. do 26. 6. 2001 vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 30.000 SIT
nakažite na račun IZS MSA, št. računa
50102-637-000-2813227 s pripisom
Natečaj MMP Obrežje.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: rok za oddajo natečajnih del je 30. 7. 2001 do 16. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: IZS-MSA, Dunajska 104, Ljubljana z oznako “Natečaj MMP Obrežje - Ne
odpiraj“.
6. Kjer je to mogoče, navesti, ali je natečaj rezerviran za določene poklice: natečaja se lahko udeležijo pravne in fizične
osebe, diplomirani inženirji arhitekture in diplomirani krajinski arhitekti v sodelovanju s
statiki - pooblaščenimi inženirji s sedežem
oziroma stalnim bivališčem v RS.
7. Merila za ocenjevanje ponudb: glej
razpisno dokumentacijo.
8. Kjer je potrebno, imena članov žirije,
ki bo ocenjevala ponudbe: predsednik prof.
Janez Koželj, udia, člani žirije: prof. dr. Fedja
Košir, udia, doc. dr. Janez Reflak, udig, mag.
Barbara Škraba, udig, Herbert Končan, udia,
Borut Simič, udia, Zvezdana Simič, udika;
namestnika članov žirije: Anja Planišček, udia
in Mihael Rejc, udig; poročevalci: za arhitekturo Maca Pibernik Potočnik, udia, za krajinsko arhitekturo Darja Matjašec, udika in za
ekonomski del Martin Žitnik, udig. Skrbnik
natečaja je Matjaž Bertoncelj, udia.
9. Napoved, ali je odločitev žirije obvezujoča za naročnika: da, glej razpisne pogoje.
10. Kjer je mogoče, število in vrednost
nagrad: 1. nagrada 3,100.000 SIT, 2. nagrada 2,000.000 SIT, 3. nagrada

Št.

1,000.000 SIT, trije odkupi vsak po
600.000 SIT. Vse navedene vrednosti so v
bruto zneskih.
11. Kjer je mogoče, podrobnosti o plačilih vsem udeležencem natečaja: odškodnina vabljenim udeležencem v višini po
900.000 SIT bruto. Kolikor vabljeni
udeleženec prejme nagrado ali odkup, se
mu izplača le razlika med višino odškodnine
in višino nagrade ali odkupa.
12. Napoved, ali bodo zmagovalcu dodeljene pogodbe, ki sledijo iz natečaja: v
skladu z razpisnimi pogoji.
13. Morebitne druge informacije o natečaju: vse ostale informacije so razvidne iz
razpisnega gradiva, ki je tudi objavljen na
spletni strani http://izs.si.
14. Datum objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2001.
IZS-MSA, Ljubljana

Javni razpisi
Popravek
Št. 411/01
Ob-49931
V razpisu za sofinanciranje projektov regionalne infrastrukture na območjih s posebnimi razvojnimi problemi, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 32-33 z dne 5. 5.
2001, Ministrstva za gospodarstvo, se 4. točka, drugi odstavek razpisa pravilno glasi:
Višina razpisanih sredstev znaša
900,000.000 SIT iz proračunske postavke 1814.
Ministrstvo za gospodarstvo
Popravek
Ob-50138
V razpisu za sofinanciranje projektov spodbujanja razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji za leto 2001, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 30-31 z dne
28. 4. 2001, Ministrstva za gospodarstvo, se
1. točka, drugi odstavek pravilno glasi:
Višina razpisanih sredstev znaša
1.000,000.000 SIT iz proračunske postavke 1772.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-50109
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve Republike Slovenije v okviru Phare
programa številka SI002.02.01 za projekt
»Izgradnja sistema indikatorjev trga dela za
spremljanje državne strategije za zaposlovanje in državnega akcijskega načrta za zaposlovanje« objavlja
obvestilo o razpisu za izbiro izvajalca
storitev
Izgradnja sistema indikatorjev trga
dela za spremljanje državne strategije
za zaposlovanje in državnega
akcijskega načrta za zaposlovanje
Republika Slovenija
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1. Sklic na objavo: EUROPEAID/112236/D/SV/SI.
2. Postopek: mednarodni omejeni postopek.
3. Program: Phare SI0002.02.01.
4. Financiranje: Phare Nacionalni finančni memorandum 2000 SI0002.02.01.
5. Podpisnik pogodbe: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije (decentralizirani projektni postopki)
Pogodbena specifikacija
6. Narava pogodbe: tehnična pomoč.
7. Opis pogodbe
Namen tega projekta je zagotoviti pomoč Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve (MDDSZ) pri razvoju sistema indikatorjev na trgu dela, ki bo primerljiv s sistemom v EU, vzpostavitvi informacijskega sistema in usposabljanja zaposlenih na ministrstvu. Ta sistem bo ministrstvu v pomoč
pri nadzoru trga delovne sile in tekoči izvedbi državnega načrta za zaposlovanje.
Naloge komponente 1 so izvedba analize ključnih dokumentov na področju zaposlovanja (strategija zaposlovanja, akcijski
plan zaposlovanja…), razvoj sistema indikatorjev za vsakega od dokumentov ter razvoj
metodologije zbiranja in obdelave podatkov
odgovornih ustanov. Komponenta 2 vključuje operativno vzpostavitev informacijskega sistema na državni in regionalni ravni (nabava programske opreme, razvoj programskih rešitev glede na zahteve metodologije,
testiranje sistema). Komponenta 3 je namenjena usposabljanju za izvajanje sistema indikatorjev trga dela in praktično usposabljanje o delovanju sistema.
8. Število in imena sklopov: en sklop.
9. Maksimalni razpoložljivi znesek:
500.000 EUR.
10. Možnost dodatnih storitev
Omenjeni projekt bo izveden v okviru
ene pogodbe za pomoč v znesku do
500.000 EUR. Potreben obseg dela v projektu bo približno 24,5 človek/mesecev posameznih strokovnjakov, od tega približno
10 človek/mesecev za vodjo projekta. V
razpisnem postopku izbrani kandidat bo odgovoren za izvedbo pogodbe o storitvah, ki
vključuje tudi pogodbo za nabavo programske opreme.
Večina projektnih aktivnosti bo izvedena
v Ljubljani na MDDSZ, tj. glavnemu koristniku. V projekt bo vključenih tudi večje število
končnih koristnikov (Inštitut za makroekonomske analize in razvoj, Statistični urad,
Zavod za zaposlovanje, Pospeševalni center za malo gospodarstvo in Nacionalni observatorij Slovenije). Večina od njih je locirana v Ljubljani. Vendar naj kandidat upošteva, da aktivnosti vključujejo tudi ustrezne
regionalne ustanove po državi. Zaradi števila in lokacije koristnikov mora kandidat pri
izvedbi projekta tesno sodelovati z njimi.
Pomembna zahteva projekta je, da si bo
kandidat natančno prizadeval za učinkovite
in praktične razultate ter sposobnosti, ki bodo zagotavljali plodno sodelovanje in razpoznavne tehnične zmožnosti na vseh primernih področjih projekta.
Pogoji za prijavo
11. Ustreznost ponudnikov
Razpis je pod enakimi pogoji odprt za vse
pravne in fizične osebe držav članic ter držav
in območij regij, ki so vključene in/ali poo-

Stran

3030 / Št. 46 / 8. 6. 2001

blaščene za sodelovanje na podlagi Regulative ali drugih specifičnih instrumentov, ki se
nanašajo na program, v okviru katerega se ta
pogodba financira (glej tudi točko 28).
12. Prijava
Prijavijo se lahko vse fizične in pravne
osebe (enako kot pod 11. točko) ali skupine (konzorciji) fizičnih in pravnih oseb.
Konzorcij je lahko stalna, že formalno
ustanovljena skupina ali pa skupina, ki je
bila neformalno ustanovljena samo za namen tega javnega razpisa. Vsi člani konzorcija (vodje in vsi ostali partnerji) so solidarno
odgovorni naročniku – podpisniku pogodbe.
Prijava neustrezne fizične ali pravne osebe (kot v 11. točki zgoraj) bo zavržena.
Četudi je neustrezna fizična ali pravna oseba le del konzorcija, se zavrže celotno vlogo konzorcija.
13. Število prijav
Kandidati (vključno podjetja znotraj ene
pravne skupine, ostali člani istega konzorcija in pod-izvajalci) se lahko na razpis prijavijo samo z eno vlogo, ne glede na obliko
prijave (kot individualni kandidat oziroma kot
vodja ali partner v konzorciju). V primeru, da
fizična ali pravna oseba vloži več kot eno
vlogo (samostojno ali kot del skupne prijave), bodo vse vloge izločene.
14. Prepoved združitve ponudnikov
vključenih v ožji izbor (»Short listed«)
Katerakoli ponudba, ki jo bo poslal ponudnik, ki ni prišel v ožji izbor, bo izločena
iz nadaljnjega postopka izbire ponudnika.
Ponudniki, ki so prišli v ožji izbor za namen
te pogodbe, se ne smejo medsebojno združevati ali izbrati za svoje pod-izvajalce druga
podjetja, ki so že vključena v ožji izbor.
15. Razlogi za izločitev
Kandidati morajo svoji vlogi priložiti izjavo, da ne spadajo v nobeno od kategorij, ki
so navedene pod točko 2.3 v »Manual of
Instructions for External relations contracts«
(dostopno na internetnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm).
16. Pogodbe s podizvajalci
Pogodbe s podizvajalci bodo dovoljene.
Največji podizvajalčev delež pogodbene vrednosti bo lahko 30%.
17. Število kandidatov vključenih v ožji
izbor: na podlagi prejetih vlog bodo najmanj
4 oziroma največ 8 kandidatov povabljenih
k predložitvi ponudbe za izvedbo projekta.
Okvirni potek razpisnega postopka
18. Predvideni datum povabila kandidatom, vključenih v ožji izbor: 20. julij 2001.
19. Predvideni datum podpisa pogodbe: 15. oktober 2001.
20. Čas trajanja pogodbe in možnost
podaljšanja: pogodba traja 12 mesecev od
podpisa pogodbe. Podaljšanje pogodbe ni
možno.
Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika
21. Kriteriji za uvrstitev v ožji izbor
1) Ekonomski in finančni položaj kandidatov /temelji na točki 3 obrazca za prijavo/:
(a) skupni letni promet kandidata: najmanj 1,000.000 EUR.
2) Strokovna usposobljanost kandidatov
(temelji na točkah 4 in 5 obrazca za prijavo):
vsaj 20% vseh stalno zaposlenih pri kandi-
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datu(-ih) trenutno dela na področju, povezanim s to pogodbo.
3) Tehnične sposobnosti kandidatov (temelji na točkah 5 in 6 obrazca za prijavo):
(a) kandidat je v zadnjih treh letih delal
na vsaj enem večjem projektu na področju,
povezanim s to pogodbo,
(b) kandidat je v zadnjih treh letih sodeloval s tehnično pomočjo na vsaj enem Phare projektu,
(c) sposobnost vodenja razpisnih postopkov po EU pravilih,
(d) računalniška usposobljenost (informatika, programiranje, informacijski sistemi in
podobno),
(e) praktično razumevanje in strokovno
znanje informacijske tehnologije, delovanja,
organizacije podatkovnih baz in informacijskih sistemov, vključno s tistimi iz Eurostata,
(f) izkušnje v organizaciji in izvedbi izobraževanja ter usposabljanja za izvajanje sistemov indikatorjev in informacijskih sistemov trga dela.
22. Kriteriji za končni izbor izvajalca storitev
Kriteriji za končni izbor izvajalca storitev
bodo natančno opredeljeni v razpisni dokumentaciji, ki bo priložena vabilu k prijavi za
ponudbo in bo poslana kandidatom, uvrščenim v ožji izbor.
Prijava
23. Rok za oddajo prijav: 9. julij 2001,
ob 16. uri po srednjeevropskem času. Vse
kasneje prispele prijave bodo izločene.
24. Oblika prijave in zahtevani podatki:
prijave morajo biti predložene v standardni
obliki, kot je navedeno v DIS priročniku,
(dostopno na internetnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm).
Oblika prijave in navodila za izpolnjevanje prijave morajo biti natančno upoštevana.
Vse prijave, ki ne bodo pripravljene v
skladu s temi navodili, bodo izključene iz
nadaljnjega postopka ocenjevanja.
Vsa dodatna dokumentacija (brošure, pisma, itd.) poslana v prijavi, ne bodo upoštevana.
25. Način predložitve prijav
Vse prijave morajo biti izrecno dostavljene podpisnika pogodbe:
– z običajno pošto na naslov: Republika
Slovenije, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija,
– ali z osebno izročitvijo (vključno po kurirju) neposredno podpisniku pogodbe s povratnico na naslov: Republika Slovenije, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Sektor za evropske zadeve, Kotnikova
28/VII, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Naslov pogodbe in sklic na objavo (glej
pod 1. točko) morajo biti vidno označeni na
ovojnici, ki vsebuje prijavo. Oba podatka
morata biti omenjena tudi pri vsakem nadaljnjem dopisovanju s podpisnikom pogodbe.
Prijave, posredovane na kakršenkoli drugačen način na bodo upoštevane.
26. Dodatne informacije: jih ni.
27. Datum objave obvestila o razpisu:
16. februar 2001.
28. Pravna podlaga
Phare: Okvirni sporazum na temelju Regulative evropskega sveta št. 3906/89 z

dne 18. decembra 1989, o gospodarski
pomoči določenim državam Srednje in
Vzhodne Evrope.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-50111
Ministry of Labour, Family and Social Affairs of the Republic of Slovenia in the framework of Phare programme no. SI002.02.01
for the project »Building up the Labour Market Indicators System for Following up the
National Employment Strategy and the National Employment Action Plan« is hereby
publishing
Service Procurement Notice
Building up the Labour Market
Indicators System for Following up the
National Employment Strategy and the
National Employment Action Plan
Republic of Slovenia
1.
Publication
reference:
EUROPEAID/112236/D/SV/SI.
2. Procedure: International Restricted
Tender.
3. Programme: Phare SI0002.02.01.
4. Financing: Phare National Financing
Memorandum 2000 SI0002.02.01.
5. Contracting Authority: Ministry of Labour, Family and Social Affairs (decentralised tender procedures).
Contract Specification
6. Nature of contract: Technical assistance.
7. Contract description
The aim of this project is to provide assistance to Ministry of Labour, Family and
Social Affairs (MOLFSA) in developing EU
comparable system of labour market indicators, setting up the informational system
and to provide training. The achievements
of the project will support following up the
labour market situation and smooth implementation of National Employment Action
Plan (NEAP).
Component 1 includes analysis of key
documents in the field (Employment Strategy, Employment Action Plan…), development of indicators’ system for each of the
documents and methodology of collecting
and processing the data for responsible institutions. Component 2 requires placing
the information system into operation both
nationally and regionally (facilitation of software supply, development of software solutions according to the methodology requirements, system testing). Component 3 consists of training on implementation of labour
market indicators’ system and practical training on system operation.
8. Number and titles of lots: 1 Lot.
9. Maximum budget: EUR 500.000.
10. Scope for additional services
This project will be implemented under
one service contract amounting to 500.000
EUR. The contract includes approximately
24,5 mm of expert inputs within which app.
10 mm for long term project leader is foreseen. The Consultant chosen in the tendering process will be responsible for implementation of the service contract which also
includes the tendering of one supply contract for the software purchase.
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Most of the activities related to project
will be implemented in Ljubljana at MOLFSA, the main beneficiary. There will be also
quite a number of final beneficiaries involved
in the project (Institute for Macroeconomics
and Development, Statistical Office, Employment Service, Small Business and Development Centre and The National VET
Observatory). Most of them are located in
Ljubljana as well. Nevertheless, the Consultant should note that the activities include
also the relevant regional institutions
throughout the country. For the reason of
number and location of beneficiaries, implementation of the project has to be carried out in close co-operation between Consultant and project beneficiaries. It is an
essential requirement of the project that the
Consultant will rigorously pursue effective
and practical results and competence which
will secure fruitful co-operation and recognised technical capacity in each of the appropriate areas of the project.
Conditions of Participation
11. Eligibility
Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons of the Member
States and the countries and territories of
the regions covered and/or authorised by
the Regulation or other specific instruments
applicable to the programme under which
the contract is financed (see also point 28
below).
12. Candidature
All eligible natural and legal persons (as
per item 11 above) or groupings of such
persons (consortia) may apply.
A consortium may be a permanent, legally-established grouping or a grouping
which has been constituted informally for a
specific tender procedure. All members of
a consortium (ie, the leader and all other
partners) are jointly and severally liable to
the Contracting Authority.
The participation of an ineligible natural
or legal person (as per item 11) will result in
the automatic exclusion of that person. In
particular, if that ineligible person belongs
to a consortium, the whole consortium will
be excluded.
13. Number of applications
Candidates (including firms within the
same legal group, other members of the
same consortium, and sub-contractors)
should submit only one application for the
current contract [lot], whatever the form of
participation (as an individual candidate, or
as leader or partner of a consortium candidate). In the event that a natural and legal
person submits more than one application,
all applications in which that person has
participated will be excluded.
14. Shortlist alliances prohibited
Any tenders received from tenderers
comprising firms other than those mentioned in the short-listed application forms
will be excluded from this restricted tender
procedure. Short-listed candidates may not
form alliances or subcontract to each other
for the contract in question.
15. Grounds for exclusion
As part of the application form, candidates must declare that they do not fall into
any of the categories listed in Section 2.3 of
the Manual of Instructions for External rela-

tions contracts (available from following Internet
address:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/
index_en.htm).
16. Sub-contracting
Sub-contracting will be allowed. The
maximum percentage of the contract value
that may be sub-contracted will be 30%.
17. Number of candidates to be
short-listed
On the basis of the applications received, at least 4 and at most 8 candidates
will be invited to submit detailed tenders for
this contract.
Provisional Timetable
18. Provisional date of invitation to tender: 20th July, 2001.
19. Provisional start date of the contract: 15th October, 2001.
20. Initial contract duration and possible
extension: Contract duration is 12 months
from the contract signing. No extension is
planned.
Selection and award criteria
21. Selection criteria
1) Economic and financial standing of
candidate(s) [based on item 3 of the application form]
(a) Total annual turnover of candidate(s)
at least EUR 1.000.000;
2) Professional capacity of candidate(s)
[based on items 4 and 5 of the application
form]: at least 20% of all permanent staff
working for the candidates currently work in
fields related to this contract.
3) Technical capacity of candidate(s)
[based on items 5 and 6 of the application
form]:
(a) Candidate(s) have all worked on at
least one major project in fields related to
this contract in the past three years;
(b) Candidate(s) have all worked on at
least one Phare project in the field of technical assistance as contractor in the past
three years;
(c) Management of tender procedures
according to EC rules;
(d) Qualification in computer science (informatics, programming, information systems or similar);
(e) Practical understanding and skills of
IT, functioning, organising of databases and
information systems including those of Eurostat;
(f) Experience in the organisation and implementation of education and training courses in implementation of indicators systems
and labour market information systems.
22. Award criteria
As specified in the tender dossier annexed to the letter of invitation to tender
which will be sent to short-listed candidates.
Application
23. Deadline for applications: Deadline
for applications is at 16.00 Central European Time on 9th July, 2001.
Any application received after this deadline will not be considered.
24. Application format and details to be
provided
Applications must be submitted using the
standard application form (available from the
following
Internet
address:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/
index en.htm), whose format and instructions must be strictly observed.
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Any application which does not observe
these provisions will be automatically eliminated. Any additional documentation (brochure, letter, etc) sent with an application
will not be taken into consideration.
25. How applications may be submitted
Applications must be submitted exclusively to the Contracting Authority:
– either by recorded delivery (official
postal service) to: Republic of Slovenia, Ministry of Labour, Family and Social Affairs,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia,
– or hand delivered (including courier
services) directly to the Contracting Authority in return for a signed and dated receipt
to: Republic of Slovenia, Ministry of Labour,
Family and Social Affairs, Department for
European Affairs, Kotnikova 28/VII, 1000
Ljubljana, Slovenia.
The Contract title and the Publication
reference (see item 1 above) must be clearly marked on the envelope containing the
application and must always be mentioned
in all subsequent correspondence with the
Contracting Authority.
Applications submitted by any other
means will not be considered.
26. Additional information: none.
27. Date of publication of contract forecast: 16th February, 2001.
28. Legal basis
Phare: Council Regulation (EEC)
no.3906/89 of 18th December, 1989 on
economic aid to certain countries of Central
and Eastern Europe, as amended.
Ministry of Labour,
Family and Social Affairs
Ob-50108
Ministrstvo za gospodarstvo, Agencija
RS za regionalni razvoj, objavlja
razpis
za prijavo projektov iz Sklada za male
projekte Slovenija/Avstrija 1999
1. Objava št.: SL-9912.02.
2. Program in finančna linija: Sklad za
male projekte, Slovenija/Avstrija 1999,
SL-9912.02, Phare čezmejno sodelovanje.
3. Vrsta dejavnosti, geografsko področje in trajanje projekta:
(a) Vrsta dejavnosti: osnovni namen Sklada za male projekte je nuditi finančno podporo povezovanju ljudi na lokalni ravni, razvojnim dejavnostim in lahkim investicijam
manjšega obsega ter čezmejnega značaja
na obmejnem območju med Slovenijo in
Avstrijo. Cilj programa je povečati sodelovanje med ljudmi in razviti sposobnost lokalnih
in regionalnih oblasti za nadaljnje izvajanje
projektov.
(b) Geografsko območje: 121 občin ob
avstrijski meji: Beltinci, Benedikt, Bistrica
ob Sotli, Bled, Bohinj, Braslovče, Cankova,
Celje, Cerklje na Gorenjskem, Cerkvenjak,
Črešnovci, Črna na Koroškem, Destrnik,
Dobje, Dobrna, Dobrovnik, Dornava, Dravograd, Duplek, Gorenja vas – Poljane, Gorišnica, Gornja Radgona, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hajdina, Hoče – Slivnica, Hodoš, Jesenice, Jezersko, Juršinci,
Kidričevo, Kobilje, Kozje, Kranj, Kranjska
Gora, Križevci, Kungota, Kuzma, Laško, Lenart, Lendava, Ljubno, Ljutomer, Lovrenc
na Pohorju, Luče, Majšperk, Maribor, Mar-
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kovci, Mežica, Miklavž na Dravskem polju,
Mislinja, Moravske Toplice, Mozirje, Murska Sobota, Muta, Naklo, Nazarje, Odranci,
Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podčetrtek,
Podlehnik, Podvelka, Polzela, Prebold,
Preddvor, Prevalje, Ptuj, Puconci, Rače –
Fram, Radeče, Radenci, Radlje ob Dravi,
Radovljica, Ravne na Koroškem, Razkrižje,
Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi,
Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Solčava, Starše, Sveta Ana,
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij, Šalovci, Šenčur, Šentilj, Šentjur pri Celju, Škofja Loka, Šmarje pri Jelšah, Šmartno
ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Tišina, Trnovska vas, Tržič, Turnišče, Velenje, Velika
Polana, Veržej, Videm, Vitanje, Vojnik, Vransko, Vuzenica, Zavrč, Zreče, Žalec, Železniki, Žetale, Žiri, Žirovnica.
(c) Maksimalno trajanje projekta: 14 mesecev, vendar najkasneje do 14. 11. 2002.
Za natančnejše podatke glej “Navodila prijaviteljem za sodelovanje na razpisu 1999”,
točka 12.
4. Celotna vrednost tega razpisa:
500.000 EUR.
5. Maksimalni in minimalni zneski dotacije: maksimalni znesek je 100.000 EUR, minimalni znesek je 10.000 EUR, maksimalni
delež, ki se krije iz sredstev EU je 75%.
6. Maksimalno število dodeljenih dotacij: maksimalno število dodeljenih dotacij
bo 50.
7. Upravičenci: prijavitelji morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje, da so upravičeni do sodelovanja na razpisu:
– biti morajo neprofitne pravne osebe in
lokalne organizacije kot so: občine ali lokalne skupnosti v določenem obmejnem območju, evroregije, gospodarske in obrtne
zbornice, fundacije in društva, sindikati, zavodi in šole, nevladne organizacije;
– biti morajo neposredno odgovorni za
pripravo in vodenje predlaganega projekta,
ne smejo biti posredniki;
– imeti morajo trajne in zadostne vire financiranja, da zagotovijo izvedbo aktivnosti
v celotnem obdobju trajanja projekta, in če
je potrebno, da tudi zagotovijo finančna
sredstva;
– biti morajo izkušeni in sposobni dokazati, da lahko vodijo večje aktivnosti, skladno z velikostjo projekta, za katerega so
zaprosili za dotacijo;
– imeti morajo avstrijskega partnerja na
projektu.
8. Predvideni datum objave rezultatov
ocenjevanja: 14. september 2001.
9. Merila za izbor: skladno s točko 2.3 v
Navodilih prijaviteljem za sodelovanje na razpisu 1999 (Administrativna pravilnost vloge,
primernost prijaviteljev, partnerjev in projektov za sodelovanje na razpisu, ocenjevanje
kvalitete in finančna ocena).
10. Oblika in zahtevane podrobnosti: prijavitelji morajo predložiti svojo vlogo na predpisanem obrazcu za prijavnico, ki je priložen Navodilom prijaviteljem in skladno s točko 12 morajo dosledno upoštevati format in
navodila. Vsako vlogo mora ponudnik oddati v enem podpisanem originalu in petih
kopijah.
11. Rok in naslov za oddajo prijav: 8.
avgust 2001 do 16. ure, na naslov Prleška
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razvojna agencija – giz, Prešernova 7, 9240
Ljutomer. Vloge, ki bodo prispele po tem
roku, naročnik ne bo upošteval.
12. Natančni podatki: natančni podatki
o tem razpisu so podani v “Navodilih prijaviteljem za sodelovanje na razpisu 1999”, ki
jih lahko dobite na sedežu Prleške razvojne
agencije
ali
na
spletnih
straneh
http://pra-giz.hypermart.net
ali
www.sigov.si/arr.
Prijavitelji lahko svoja vprašanja glede razpisa naslovijo po elektronski pošti na naslov:
pra@siol.net ali po faksu 02/584-13-25
(vključno s št. objave tega razpisa, pod točko
1). Prav tako svetujemo vsem prijaviteljem,
da pred rokom oddaje redno spremljajo
spletno stran http://pra-giz.hypermart.net,
kjer bo naročnik objavil najbolj pogosta vprašanja in ustrezne odgovore nanje. Delavnice
na temo prijavljanja na razpis bodo potekale
14. 6. v Mozirju ob 10. uri (Območna obrtna
zbornica Mozirje, Savinjska 39) in v Prevaljah
ob 15. uri (Alp Peca), 15. 6. v Mariboru ob
10. uri (Območna gospodarska zbornica, Ul.
Talcev 34) in v Ljutomeru ob 15. uri (Gimnazija F. Miklošič, Prešernova 34) ter 18. 6. v
Kranju ob 10. uri (Mestna občina Slovenski
trg 1).
Ministrstvo za gospodarstvo
Agencija RS za regionalni razvoj
Ob-50101
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/01),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/01),
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00), Zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00, 30/01),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/00, 65/00, 97/00, 9/01) in na podlagi
Programa za prilagajanje slovenske tekstilne in oblačilne industrije pogojem notranjega trga EU 2000 – 2003 (sklep Vlade RS,
št. 317-10/99-3 (N), z dne 23. 12. 1999)
objavlja Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje izdelčne in tržne
preusmeritve podjetij v tekstilni in
oblačilni industriji
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje dela
stroškov podjetjem pri izvajanju celovitih
projektov za razvoj in uveljavljanje blagovnih
znamk, za krepitev trženjske funkcije v
podjetju, ter za vzpostavljanje tržnih povezav doma in v tujini.
Razpis omogoča prijavo posameznim podjetjem, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje ter skupini med seboj najmanj treh povezanih podjetij, katere nosilno podjetje izpolnjuje pogoje za sodelovanje.
2.1. Namen razvojnih spodbud je povečanje notranje sposobnosti podjetij za uspešen nastop na mednarodnih trgih. Podjetja
lahko pridobijo sofinanciranje za naslednje
namene znotraj celovitega projekta:
– razvoj in uveljavljanje blagovnih znamk,

– priprava programov usposabljanja zaposlenih na področju trženja ter izobraževanje in usposabljanje kadrov na področju trženja,
– zaposlovanje strokovnjakov za krepitev trženjske funkcije v podjetju,
– priprava strategij za izdelčno in tržno
preusmerjanje podjetij ter izvajanje tržnih
raziskav in
– izvajanje promocijskih aktivnosti podjetij v tujini.
2.2. Ministrstvo bo podjetjem sofinanciralo upravičene stroške v okviru celovitih
projektov:
– stroške svetovanja, razširjanja znanja
in drugih storitev,
– stroške priprave in izvajanja programov
usposabljanja (stroške inštruktorjev, potne
stroške inštruktorjev in tistih, ki se usposabljajo, stroške svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja, ostale tekoče stroške, stroške udeležencev usposabljanja),
– stroške osebnih dohodkov na novo zaposlenih strokovnjakov za obdobje dveh let,
– stroške promocijskih aktivnosti v tujini
(stroške najetja, postavitve in delovanje stojnice).
2.3. Pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo posamezna
podjetja ali skupina podjetij:
– katerih glavna dejavnost, ali v primeru
skupine podjetij nosilnega podjetja, sodi po
Standardni klasifikaciji dejavnosti v naslednje skupine oziroma podskupine dejavnosti: DB 17 – Proizvodnja tekstilij in DB 18 –
Proizvodnja oblačil, strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; invalidska podjetja, katerih glavna dejavnost spada v DB 17 ali DB 18,
– ki niso v stečajnem postopku, prisilni
poravnavi ali likvidaciji;
– ki niso v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij;
– ki niso za isti namen sofinancirana iz
drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna;
– v primeru prijave skupine podjetij mora izbrano nosilno podjetje predložiti dokazilo o doseženem dogovoru o medsebojnem sodelovanju najmanj treh podjetij;
– v primeru, da so podjetja v letu 2000
sodelovala v okviru programa prilagajanja in
tudi prejela sredstva morajo imeti izpolnjene
vse pogodbene obveznosti lansko letnih razpisov vključno s končnim vsebinskim poročilom projekta, ki so ga bila po pogodbi
dolžna dostaviti v dveh mesecih po zaključku projekta.
2.4. Merila za izbiro projektov
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili:
1. Utemeljenost projekta, zlasti z vidika
skladnosti s strateškimi usmeritvami podjetja, poslovne utemeljenosti in transparentnosti predložene vloge, organizacije izvajanja
projekta ter predvidenih učinkov: 70 točk,
2. Finančna konstrukcija projekta z vidika stroškovne sprejemljivosti, transparentnosti ter skladnost stroškov z načrtom izvajanja projekta: 30 točk,
Skupaj: 100 točk.
3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev ki
bo na razpolago za sofinanciranje projektov
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znaša 200,000.000 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6370 proračuna
RS za leto 2001. Višina sofinanciranja je
odvisna od izpolnjevanja meril iz 2.4. točke
razpisa, vendar ne bo mogla preseči 40%
vseh upravičenih stroškov celovitega projekta.
4. Obdobje za porabo sredstev: obdobje, za katerega so namenjena razpisana
sredstva, je proračunsko leto 2001.
5. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga, v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo; Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do
vključno 10. 7. 2001 (velja poštni žig do
vključno 9. 7. 2001 ali oddaja v vložišče
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana, najkasneje do 10. 7. 2001 do
12. ure) v zaprti ovojnici pod oznako “Ne
odpiraj – vloga na razpis”, z navedbo naslova “Spodbujanje izdelčne in tržne preusmeritve podjetij v tekstilni in oblačilni industriji”
in številko objave tega razpisa na prednji ter
polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno,
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prosilcem.
6. Datum odpiranja vlog: odpiranje prispelih vlog ni javno in bo 11. 7. 2001.
7. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni od odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na internet naslovu
http://www.sigov.mg.si oziroma na sedežu
Ministrstva za gospodarstvo. Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan od 9. do
10. ure na sedežu Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana:
– tel.
01/478-37-04,
faks
01/478-32-38, kontaktna oseba: Marta
Slokar, e-mail: Marta.Slokar@gov.si in
– tel.
01/478-33-16,
faks
01/478-32-38, kontaktna oseba: Gorazd
Jenko, e-mail: Gorazd.Jenko@gov.si.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-50102
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/01),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/01),
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00), Zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00, 30/01),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/00, 65/00, 97/00, 9/01) in na podlagi
Programa za prilagajanje slovenske tekstilne in oblačilne industrije pogojem notranjega trga EU 2000 – 2003 (sklep Vlade RS,
št. 317-10/99-3 (N), z dne 23. 12. 1999)
objavlja Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje modernizacije dela in
kadrovske prenove v podjetjih v
tekstilni in oblačilni industriji
1. Neposredni uporabnik: Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje dela
stroškov celovitih projektov podjetij na področju uvajanja sodobne organizacije in fleksibilnih oblik dela ter kadrovske prenove.
2.1. Namen razvojnih spodbud je uvajanje
fleksibilne organizacije in atipičnih oblik dela
ter dvig izobrazbene ravni vseh zaposlenih.
Podjetja lahko pridobijo sofinanciranje za naslednje namene znotraj celovitega projekta:
– izdelava analiz zaposlenosti in organizacije dela ter definiranje aktivnosti za modernizacijo dela za povečanje fleksibilnosti
in konkurenčnosti,
– uvajanje posameznih atipičnih oblik dela glede na rezultate analize,
– priprava celovitih programov razvoja
kadrov v podjetjih in
– izvajanje programov dousposabljanja in
preusposabljanja zaposlenih za izvajanje
programov povečevanja produktivnosti.
2.2. Ministrstvo bo podjetjem sofinanciralo upravičene stroške v okviru celovitih
projektov:
– stroške svetovanja, razširjanja znanja
in drugih storitev,
– stroške priprave in izvajanja programov
usposabljanja (stroške inštruktorja, potne
stroške inštruktorja in tistih, ki se usposabljajo, stroške svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja, ostale tekoče stroške, stroške udeležencev usposabljanja.
2.3. Pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo podjetja:
– katerih glavna dejavnost sodi po Standardni klasifikaciji dejavnosti v naslednje
skupine oziroma podskupine dejavnosti: DB
17 – Proizvodnja tekstilij in DB 18 – Proizvodnja oblačil, strojenje in dodelava krzna;
proizvodnja krznenih izdelkov; invalidska podjetja, katerih glavna dejavnost spada med
DB 17 in DB 18,
– ki niso v stečajnem postopku, prisilni
poravnavi ali likvidaciji;
– ki niso v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu zakona o finančnem poslovanju podjetij;
– ki niso za isti namen sofinancirana iz
drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna;
– v primeru, da so podjetja v letu 2000
sodelovala v okviru programa prilagajanja in
tudi prejela sredstva morajo imeti izpolnjene
vse pogodbene obveznosti lansko letnih razpisov vključno s končnim vsebinskim poročilom projekta, ki so ga bila po pogodbi
dolžna dostaviti v dveh mesecih po zaključku projekta.
2.4. Merila za izbiro projektov
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili:
1. Utemeljenost projekta, zlasti z vidika
skladnosti strateškimi usmeritvami podjetja,
poslovne utemeljenosti in transparentnosti
predložene vloge, organizacije izvajanja projekta ter predvidenih učinkov: 70 točk,
2. Finančna konstrukcija projekta z vidika stroškovne sprejemljivosti, transparentnosti ter skladnost stroškov z načrtom izvajanja projekta: 30 točk,
Skupaj: 100.
3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
bo na razpolago za sofinanciranje projektov
znaša 60,000.000 SIT. Sredstva bremenijo

Št.

46 / 8. 6. 2001 / Stran 3033

proračunsko postavko 6370 proračuna RS
za leto 2001. Višina sofinanciranja je odvisna od izpolnjevanja meril iz 2.4. točke razpisa, vendar ne bo mogla preseči 40% vseh
upravičenih stroškov celovitega projekta.
4. Obdobje za porabo sredstev.
Obdobje za katerega so namenjena
razpisana sredstva je proračunsko leto
2001.
5. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga, v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo; Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do
vključno 10. 7. 2001 (velja poštni žig do
vključno 9. 7. 2001 ali oddaja v vložišče
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana, najkasneje do 10. 7. 2001 do
12. ure) v zaprti ovojnici pod oznako “Ne
odpiraj – vloga na razpis”, z navedbo naslova “Spodbujanje modernizacije dela in kadrovske prenove podjetji v tekstilni in oblačilni industriji” in številko objave tega razpisa na prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vlog, ki ne bodo prispele
pravočasno, komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene prosilcem.
6. Datum odpiranja vlog
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo
11. 7. 2001.
7. Obveščanje o izboru
Predlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni od
odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na internet naslovu
http://www.sigov.mg.si oziroma na sedežu
Ministrstva za gospodarstvo. Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan od 9. do
10. ure, na sedežu Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
01/478-37-04, faks 01/478-32-38, kontaktna oseba: Marta Slokar, e-mail: Marta.Slokar@gov.si.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-50103
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/01),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/01),
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00), Zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00, 30/01),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/00, 65/00, 97/00, 9/01) in na podlagi
Programa za prilagajanje slovenske tekstilne in oblačilne industrije pogojem notranjega trga EU 2000 – 2003 (sklep Vlade RS,
št. 317-10/99-3 (N), z dne 23. 12. 1999)
objavlja Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje tehnološke prenove
podjetij v tekstilni in oblačilni industriji
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje dela
stroškov pri izvajanju celovitih projektov te-
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hnološke prenove v podjetjih, ki s povečanjem investicijskih vlaganj želijo izboljšati
svojo konkurenčnost.
2.1. Namen razvojnih spodbud je povečanje vlaganj v razvoj in raziskave ter tehnološko prenovo podjetij, da bi le ta postopno
dosegla takšno raven tehnološke opremljenosti, ki jim bo zagotavljala konkurenčnost
na mednarodnih trgih. Podjetja lahko pridobijo sofinanciranje za naslednje namene
znotraj celovitega projekta uvajanja novih
tehnologij in izboljšav:
– zaposlovanje strokovnjakov za vključevanje v pripravo in izvajanje tehnološke prenove,
– priprava in izdelava investicijske dokumentacije za uvajanje novih tehnologij in izboljšav in
– izvajanje novih investicij v tehnološko
prenovo.
2.2. Ministrstvo bo podjetjem sofinanciralo upravičene stroške v okviru celovitih
projektov:
– bruto osebne dohodke na novo zaposlenih strokovnjakov za največ dve leti,
– stroške svetovanja, razširjanje znanja
in drugih storitev,
– opredmetena vlaganja (naprave in tehnološka oprema) in
– neopredmetena vlaganja (stroške, povezani z uvajanjem tehnoloških izboljšav oziroma uvajanjem novih tehnologij).
2.3. Pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo podjetja:
– katerih glavna dejavnost sodi po Standardni klasifikaciji dejavnosti v naslednje
skupine oziroma podskupine dejavnosti: DB
17 – Proizvodnja tekstilij in DB 18 – Proizvodnja oblačil, strojenje in dodelava krzna;
proizvodnja krznenih izdelkov; invalidska podjetja, katerih glavna dejavnost spada med
DB 17 in DB 18,
– ki niso v stečajnem postopku, prisilni
poravnavi ali likvidaciji;
– ki niso v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij;
– ki niso za isti namen sofinancirana iz
drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna;
– v primeru, da so podjetja v letu 2000
sodelovala v okviru programa prilagajanja in
tudi prejela sredstva morajo imeti izpolnjene
vse pogodbene obveznosti lansko letnih razpisov vključno s končnim vsebinskim poročilom projekta, ki so ga bila po pogodbi
dolžna dostaviti v dveh mesecih po zaključku projekta.
2.4. Merila za izbiro projektov
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili:
1. utemeljenost projekta, zlasti z vidika
skladnosti s strateškimi usmeritvami podjetja, poslovne utemeljenosti in transparentnosti predložene vloge, organizacije izvajanja
projekta ter predvidenih učinkov: 40 točk,
2. poslovna uspešnost projekta: 30 točk,
3. finančna konstrukcija projekta z vidika
stroškovne sprejemljivosti, transparentnosti
ter skladnost stroškov z načrtom izvajanja
projekta: 30 točk,
Skupaj: 100 točk.
3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev ki
bo na razpolago za sofinanciranje projektov

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
znaša 310,000.000 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6370 proračuna
RS za leto 2001. Višina sofinanciranja je
odvisna od izpolnjevanja meril iz 2.4. točke
razpisa, vendar ne bo mogla preseči 40%
vseh upravičenih stroškov integralnega celovitega projekta.
4. Obdobje za porabo sredstev.
Obdobje za katerega so namenjena
razpisana sredstva je proračunsko leto
2001.
5. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga, v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo; Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do vključno 10. 7. 2001, (velja poštni žig do vključno
9. 7. 2001 ali oddaja v vložišče Ministrstva
za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, najkasneje do 10. 7. 2001 do 12. ure) v zaprti
ovojnici pod oznako “Ne odpiraj – vloga na
razpis”, z navedbo naslova “Spodbujanje tehnološke prenove podjetij v tekstilni in oblačilni industriji” in številko objave tega razpisa
na prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na
zadnji strani. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene prosilcem.
6. Datum odpiranja vlog
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo
11. 7. 2001.
7. Obveščanje o izboru
Predlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni od
odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na internet naslovu
http://www.sigov.mg.si oziroma na sedežu
Ministrstva za gospodarstvo. Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan od 9. do
10. ure, na sedežu Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
01/478-37-04, faks 01/478-32-38, kontaktna oseba: Marta Slokar, e-mail: Marta.Slokar@gov.si.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-50223
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/01),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/01),
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00), Zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00, 30/01) Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/00,
65/00, 97/00, 9/01) in na podlagi Programa za prilagajanje slovenske usnjarske in
obutvene industrije pogojem notranjega trga EU 2000 – 2003 (Sklep Vlade RS št.
317-10/99-3 (N), z dne 23. 12. 1999) objavlja Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje tržnih pristopov podjetij
v usnjarski in obutveni industriji
1. Neposredni uporabnik: Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo)
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje dela stroškov podjetjem pri

izvajanju celovitih projektov za krepitev trženjske funkcije v podjetju, za razvoj in uveljavljanje blagovnih znamk ter za vzpostavljanje tržnih povezav doma in v tujini.
Razpis omogoča prijavo posameznim podjetjem, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje ter skupini med seboj najmanj treh povezanih podjetij, katere nosilno podjetje izpolnjuje pogoj za sodelovanje.
2.1. Namen razvojnih spodbud je povečanje notranje sposobnosti podjetij za uspešen nastop na mednarodnih trgih. Podjetja
lahko pridobijo sofinanciranje za naslednje
namene znotraj celovitega projekta::
– priprava izvozno usmerjenih trženjskih
strategij in načrtov,
– priprava programov usposabljanja zaposlenih na področju trženja ter izobraževanje in usposabljanje kadrov na področju trženja,
– zaposlovanje strokovnjakov za krepitev trženjske funkcije v podjetju,
– razvoj in uveljavljanje blagovnih znamk in
– izvajanje promocijskih aktivnosti podjetij v tujini.
2.2. Ministrstvo bo podjetjem sofinanciralo upravičene stroške v okviru celovitih
projektov:
– stroške svetovanja, razširjanja znanja
in drugih storitev,
– stroške priprave in izvajanja programov
usposabljanja (stroške inštruktorjev, potne
stroške inštruktorjev in tistih, ki se usposabljajo, stroške svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja, ostale tekoče stroške, stroške udeležencev usposabljanja),
– stroške osebnih dohodkov na novo zaposlenih strokovnjakov za obdobje dveh let
– stroške promocijskih aktivnosti v tujini
(stroške najetja, postavitve in delovanje stojnice).
2.3. Pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo posamezna
podjetja ali skupina podjetij:
– katerih glavna dejavnost, ali v primeru
skupine podjetij nosilnega podjetja, sodi po
Standardni klasifikaciji dejavnosti v naslednje skupine oziroma podskupine dejavnosti: DC 19 - Proizvodnja usnja, obutve in
usnjenih izdelkov, razen oblačil; invalidska
podjetja, katerih glavna dejavnost spada
med DC 19,
– ki niso v stečajnem postopku, prisilni
poravnavi ali likvidaciji;
– ki niso v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij;
– ki niso za isti namen sofinancirana iz
drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna;
– v primeru prijave skupine podjetij mora izbrano nosilno podjetje predložiti dokazilo o doseženem dogovoru o medsebojnem sodelovanju najmanj treh podjetij;
– v primeru, da so podjetja v letu 2000
sodelovala v okviru programa prilagajanja in
tudi prejela sredstva morajo imeti izpolnjene
vse pogodbene obveznosti lansko letnih razpisov vključno s končnim vsebinskim poročilom projekta, ki so ga bila po pogodbi
dolžna dostaviti v dveh mesecih po zaključku projekta.
2.4. Merila za izbiro projektov
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Merilo:
1. utemeljenost projekta, zlasti z vidika
skladnosti s strateškimi usmeritvami podjetja, poslovne utemeljenosti in transparentnosti predložene vloge, organizacije izvajanja
projekta ter predvidenih učinkov: 70 točk,
2. finančna konstrukcija projekta z vidika stroškovne sprejemljivosti, transparentnosti ter skladnost stroškov z načrtom izvajanja projekta: 30 točk.
Skupaj: 100 točk.
3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
bo na razpolago za sofinanciranje projektov
znaša 120,000.000 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6370 Proračuna
RS za leto 2001. Višina sofinanciranja je
odvisna od izpolnjevanja meril iz 2.4. točke
razpisa, vendar ne bo mogla preseči 40%
vseh upravičenih stroškov integralnega celovitega projekta.
4. Obdobje za porabo sredstev: obdobje, za katerega so namenjena razpisana
sredstva, je proračunsko leto 2001.
5. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga, v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo; Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do vključno 10. 7. 2001 (velja poštni žig do vključno
9. 7. 2001 ali oddaja v vložišče Ministrstva
za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, najkasneje do 10. 7. 2001 do 12. ure) v zaprti
ovojnici pod oznako “Ne odpiraj – vloga na
razpis”, z navedbo naslova “Spodbujanje tržnih pristopov podjetij usnjarske in obutvene
industrije” in številko objave tega razpisa na
prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na
zadnji strani. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene prosilcem.
6. Datum odpiranja vlog: odpiranje prispelih vlog ni javno in bo 11. 7. 2001.
7. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni od odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo
na internet naslovu http://www.sigov.mg.si
oziroma na sedežu Ministrstva za gospodarstvo. Dodatne informacije so na voljo vsak
delovni dan od 9. do 10. ure na sedežu
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana:
– tel.
01/478-37-04,
faks
01/478-32-38, kontaktna oseba: Marta
Slokar, e-mail: Marta.Slokar@gov.si in
– tel.
01/478-33-16,
faks
01/478-32-38, kontaktna oseba: Gorazd
Jenko, e-mail: Gorazd.Jenko@gov.si.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-50224
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/01),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/01),
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00), Zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00, 30/01),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/00, 65/00, 97/00, 9/01) in na osnovi
Programa za prilagajanje slovenske usnjarske in obutvene industrije pogojem notra-

njega trga EU 2000 – 2003 (Sklep Vlade
RS št. 317-10/99-3 (N), z dne
23.12.1999) objavlja Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje modernizacije dela in
kadrovske prenove v podjetjih v
usnjarski in obutveni industriji
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo).
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje dela stroškov celovitih projektov podjetij na področju uvajanja sodobne organizacije in fleksibilnih oblik dela ter
kadrovske prenove.
2.1. Namen razvojnih spodbud je uvajanje fleksibilne organizacije in atipičnih oblik
dela ter dvig izobrazbene ravni vseh zaposlenih. Podjetja lahko pridobijo sofinanciranje za naslednje namene znotraj celovitega
projekta:
– izdelava analiz zaposlenosti in organizacije dela ter definiranje možnih oblik modernizacije dela za povečanje fleksibilnosti
in konkurenčnosti,
– uvajanje posameznih atipičnih oblik dela glede na rezultate analize,
– priprava celovitih programov razvoja
kadrov v podjetjih in
– izvajanje programov dousposabljanja in
preusposabljanja zaposlenih za izvajanje
programov povečevanja produktivnosti.
2.2. Ministrstvo bo podjetjem sofinanciralo upravičene stroške v okviru celovitih
projektov:
– stroške svetovanja, razširjanja znanja
in drugih storitev,
– priprava in izvajanje programov usposabljanja (stroške inštruktorja, potne stroške inštruktorja in tistih, ki se usposabljajo,
stroške svetovanja v povezavi s projektom
usposabljanja, ostale tekoče stroške, stroške udeležencev usposabljanja).
2.3. Pogoji za sodelovanje:
Na razpis se lahko prijavijo podjetja:
– katerih glavna dejavnost sodi po Standardni klasifikaciji dejavnosti v naslednje
skupine oz. podskupine dejavnosti: DC 19 Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih izdelkov, razen oblačil; invalidska podjetja, katerih glavna dejavnost spada med DC 19,
– ki niso v stečajnem postopku, prisilni
poravnavi ali likvidaciji;
– ki niso v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu zakona o finančnem poslovanju podjetij;
– ki niso za isti namen sofinancirana iz
drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna;
– v primeru, da so podjetja v letu 2000
sodelovala v okviru programa prilagajanja in
tudi prejela sredstva morajo imeti izpolnjene
vse pogodbene obveznosti lansko letnih razpisov vključno s končnim vsebinskim poročilom projekta, ki so ga bila po pogodbi
dolžna dostaviti v dveh mesecih po zaključku projekta.
2.4. Merila za izbiro projektov:
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili:
Merilo:
1. utemeljenost projekta, zlasti z vidika
skladnosti s strateškimi usmeritvami podje-
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tja, poslovne utemeljenosti in transparentnosti predložene vloge, organizacije izvajanja projekta ter predvidenih učinkov: 70
točk,
2. finančna konstrukcija projekta z vidika stroškovne sprejemljivosti, transparentnosti ter skladnost stroškov z načrtom izvajanja projekta: 30 točk.
Skupaj: 100 točk.
3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
bo na razpolago za sofinanciranje projektov
znaša 40,000.000 SIT. Sredstva bremenijo
proračunsko postavko 6370 Proračuna RS
za leto 2001. Višina sofinanciranja je odvisna od izpolnjevanja meril iz 2.4. točke razpisa, vendar ne bo mogla preseči 40 %
vseh upravičenih stroškov integralnega celovitega projekta.
4. Obdobje za porabo sredstev: obdobje, za katerega so namenjena razpisana
sredstva, je proračunsko leto 2001.
5. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga, v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo; Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do
vključno 10. 7. 2001, (velja poštni žig do
vključno 9. 7. 2001 ali oddaja v vložišče
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana, najkasneje do 10. 7. 2001 do
12. ure) v zaprti ovojnici pod oznako “Ne
odpiraj – vloga na razpis”, z navedbo naslova “Spodbujanje modernizacije dela in kadrovske prenove podjetij v usnjarski in obutveni industriji” in številko objave tega razpisa na prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vlog, ki ne bodo prispele
pravočasno, komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene prosilcem.
6. Datum odpiranja vlog: odpiranje prispelih vlog ni javno in bo 11. 7. 2001.
7. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni od odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na
voljo na internet naslovu http://www.sigov.mg.si oziroma na sedežu Ministrstva
za gospodarstvo. Dodatne informacije so
na voljo vsak delovni dan od 9. do 10. ure
na sedežu Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova
5,
Ljubljana,
tel.
01/478-37-04, faks 01/478-32-38, kontaktna oseba: Marta Slokar, e-mail: Marta.Slokar@gov.si.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-50225
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/01),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/01),
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00), Zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00, 30/01),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/00, 65/00, 97/00, 9/01) in na osnovi
Programa za prilagajanje slovenske usnjarske in obutvene industrije pogojem notranjega trga EU 2000 – 2003 (Sklep Vlade
RS št. 317-10/99-3 (N), z dne
23.12.1999) objavlja Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
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javni razpis
za spodbujanje tehnološke prenove
podjetij v usnjarski in obutveni
industriji
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo).
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje dela stroškov pri izvajanju celovitih projektov tehnološke prenove v podjetjih, ki s povečanjem investicijskih vlaganj želijo izboljšati svojo konkurenčnost.
2.1. Namen razvojnih spodbud je povečanje vlaganj v razvoj in raziskave ter tehnološko prenovo podjetij, da bi le ta postopno
dosegla takšno raven tehnološke opremljenosti, ki jim bo zagotavljala konkurenčnost
na mednarodnih trgih. Podjetja lahko pridobijo sofinanciranje za naslednje namene
znotraj celovitega projekta uvajanja novih
tehnologij in izboljšav:
– zaposlovanje strokovnjakov za vključevanje v pripravo in izvajanje tehnološke prenove,
– priprava in izdelava investicijske dokumentacije za uvajanje novih tehnologij in izboljšav in
– izvajanje novih investicij v tehnološko
prenovo.
2.2. Ministrstvo bo podjetjem sofinanciralo upravičene stroške v okviru celovitih
projektov:
– bruto osebne dohodke na novo zaposlenih strokovnjakov za največ dve leti,
– stroške svetovanja, razširjanje znanja
in drugih storitev,
– opredmetena vlaganja (naprave in tehnološka oprema) in
– neopredmetena vlaganja (stroške, povezane z uvajanjem tehnoloških izboljšav
oziroma uvajanjem novih tehnologij).
2.3. Pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo podjetja:
– katerih glavna dejavnost sodi po Standardni klasifikaciji dejavnosti v naslednje
skupine oz. podskupine dejavnosti: DC 19
- Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih izdelkov, razen oblačil; invalidska podjetja,
katerih glavna dejavnost spada med DC 19,
– ki niso v stečajnem postopku, prisilni
poravnavi ali likvidaciji;
– ki niso v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij;
– ki niso za isti namen sofinancirana iz
drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna;
– v primeru, da so podjetja v letu 2000
sodelovala v okviru programa prilagajanja in
tudi prejela sredstva morajo imeti izpolnjene
vse pogodbene obveznosti lansko letnih razpisov vključno s končnim vsebinskim poročilom projekta, ki so ga bila po pogodbi
dolžna dostaviti v dveh mesecih po zaključku projekta.
2.4. Merila za izbiro projektov
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili:
Merilo:
1. utemeljenost projekta, zlasti z vidika
skladnosti s strateškimi usmeritvami podjetja, poslovne utemeljenosti in transparentnosti predložene vloge, organizacije izvajanja
projekta ter predvidenih učinkov: 40 točk,
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2. poslovna uspešnost projekta: 30
točk,
3. finančna konstrukcija projekta z vidika stroškovne sprejemljivosti, transparentnosti ter skladnost stroškov z načrtom izvajanja projekta: 30 točk.
Skupaj: 100 točk.
3. Višina sredstev: okvirna višina nepovratnih sredstev ki bo na razpolago za sofinanciranje projektov znaša 209,000.000
SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6370 Proračuna RS za leto 2001.
Višina sofinanciranja je odvisna od izpolnjevanja meril iz 2.4. točke razpisa, vendar ne
bo mogla preseči 40% vseh upravičenih
stroškov integralnega celovitega projekta.
4. Obdobje za porabo sredstev: obdobje, za katerega so namenjena razpisana
sredstva, je proračunsko leto 2001.
5. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga, v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo; Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do
vključno 10. 7. 2001, (velja poštni žig do
vključno 9. 7. 2001 ali oddaja v vložišče
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana, najkasneje do 10. 7. 2001 do
12. ure) v zaprti ovojnici pod oznako “Ne
odpiraj – vloga na razpis”, z navedbo naslova “ Spodbujanje tehnološke prenove podjetij v usnjarski in obutveni industriji” in številko objave tega razpisa na prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prosilcem.
6. Datum odpiranja vlog: odpiranje prispelih vlog ni javno in bo 11. 7. 2001.
7. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni najkasnej v roku 45 dni od odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo
na internet naslovu http://www.sigov.mg.si
oziroma na sedežu Ministrstva za gospodarstvo. Dodatne informacije so na voljo vsak
delovni dan od 9. do 10. ure na sedežu
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana, tel: 01/478-37-04, faks
01/478-32-38, kontaktna oseba: Marta
Slokar, e-mail: Marta.Slokar@gov.si.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 604-03-107/2001
Ob-49897
Na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju asistentov stažistov (Ur. l. RS, št.
38/99 in 31/00) Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport objavlja
razpis
za sofinanciranje asistentov stažistov v
študijskem letu 2001/2002
1. Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Ljubljana, Trg OF 13, bo v študijskem
letu 2001/2002 sofinanciralo do 60 asistentov stažistov.
2. Okvirna vsota, ki jo bo Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport namenilo univerzama in koncesioniranim samostojnim visokošolskim zavodom za asistente stažiste, je
255,000.000 SIT.
3. Na razpis se lahko prijavijo univerzi in
koncesionirani samostojni visokošolski zavodi s sedežem v Republiki Sloveniji, ki iz-

vajajo javno službo. Prijava za posameznega kandidata za asistenta stažista mora vsebovati:
– priimek in ime ter rojstne podatke,
– dokazilo, da je slovenski državljan ali
Slovenec brez slovenskega državljanstva, ki
se lahko izobražuje v Republiki Sloveniji pod
enakimi pogoji kot državljan Republike Slovenije,
– podatke o njegovi strokovni usposobljenosti in uspešnosti (diplomi, študijskem
programu in smeri, povprečni oceni vseh
izpitov, oceni diplome; če je povprečna ocena manj kot 8,5 mora pristojni organ visokošolskega zavoda vlogo dodatno utemeljiti),
– podatke o predvideni pedagoški obveznosti – pri katerih predmetih in število ur
na teden,
– podatke o predvidenem vpisu v podiplomski študijski program,
– dokazilo o izvolitvi ali o začetem postopku za izvolitev v naziv asistenta,
– izjavo pristojne osebe visokošolskega
zavoda (rektorja oziroma dekana koncesioniranega samostojnega visokošolskega zavoda), da bo z njim sklenil delovno razmerje
za določen čas, in sicer kolikor traja sofinanciranje magistrskega oziroma doktorskega študija,
– izjavo rektorja, da bo univerza, oziroma dekana, da bo koncesionirani samostojni visokošolski zavod asistentu stažistu poravnal tolikšen del šolnine, kolikor znaša
razlika med normirano šolnino oziroma šolnino, ki jo za posamezni letnik določi visokošolski zavod, ter sofinanciranjem po Sklepu o sofinanciranju podiplomskega študija
(Ur. l. RS, št. 41/2001).
Vsaka univerza in koncesionirani visokošolski zavod mora oceniti potrebo po asistentu stažistu ter kandidate razvrstiti v prednostni seznam. Predlogi se ocenjujejo z
ocenami od 1 do 5 pri vsakem od naslednjih meril:
– novi ali prenovljeni študijski programi
in smeri, uvedeni v zadnjih treh letih,
– povečano število študentov v zadnjih
treh letih,
– razmerje med številom učiteljev oziroma visokošolskih sodelavcev in številom študentov,
– število učiteljev oziroma visokošolskih
sodelavcev z dodatno tedensko pedagoško
obveznostjo,
– predvidene upokojitve v naslednjih letih,
– dosedanje izvrševanje obveznosti asistentov stažistov in njihovih mentorjev,
– uspešnost doslej sofinanciranih asistentov stažistov.
Obrazca za prijavo kandidata za asistenta stažista in sestavo prednostnega seznama sta na voljo na Ministrstvu za šolstvo,
znanost in šport, dobiti pa ju je mogoče tudi
po elektronski pošti.
4. Ministrstvo bo na podlagi prijav in prednostnega seznama kandidatov določilo število asistentov stažistov, ki jih bo sofinanciralo na posamezni univerzi oziroma koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodih, ob upoštevanju števila študentov in
izpolnjevanju dosedanjih pogodbenih obveznosti.
5. Prijavo je treba oddati Ministrstvu za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljub-
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ljana, najkasneje 10. septembra 2001 do
12. ure, v zaprti ovojnici, na kateri naj bo
napisano: “Ne odpiraj – prijava na razpis za
sofinanciranje asistentov stažistov v študijskem letu 2001/2002“. Odpiranje vlog bo
12. septembra 2001 ob 12. uri v sejni sobi
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Ljubljana, Trg OF 13 – 4. nadstropje.
6. Obravnavane bodo le pravočasne prijave. Sklep o izbiri bo sprejet najkasneje do
26. septembra 2001.
7. Za sofinanciranje asistentov stažistov
bo ministrstvo ob upoštevanju Pravilnika o
sofinanciranju asistentov stažistov (Ur. l. RS,
št. 38/99 in 31/00) do 5. novembra 2001
sklenilo pogodbo z univerzama oziroma koncesioniranim samostojnim visokošolskim zavodom.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
604-03-108/2001
Ob-49899
Na podlagi Sklepa o sofinanciranju podiplomskega študija (Uradni list Republike
Slovenije, št. 41/2001) Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport objavlja
razpis
za sofinanciranje podiplomskega
študija v študijskem letu 2001/2002
1. Razpis se objavlja za sofinanciranje
podiplomskega študija na visokošolskih zavodih s sedežem v Republiki Sloveniji, zato
da bi vzpodbudili njegovo organizacijsko
prenovo in vsebinsko posodobitev, študentom pa omogočili čim kakovostnejši študij.
2. Okvirna
vsota
denarja
je
1.000,000.000 SIT in je namenjena za sofinanciranje podiplomskega študija:
a) v prvem letniku za prvič vpisane študente (skupaj z asistenti stažisti), razen za
mlade raziskovalce ter za tujce in Slovence
brez slovenskega državljanstva iz držav, s
katerimi Slovenija nima sklenjenega ustreznega meddržavnega sporazuma, ali niso štipendisti Vlade RS oziroma ministrstev,
b) v drugem letniku za študente, ki so se
v prvi letnik študija vpisali v študijskem letu
2000/2001 in jim je bilo odobreno sofinanciranje, visokošolski zavod pa je v tem študijskem letu sklenil pogodbo o sofinanciranju podiplomskega študija ter izpolnil vse
pogodbene obveznosti;
c) v tretjem letniku za študente, ki so se
v prvi letnik študija vpisali v študijskem letu
1999/2000 in jim je bilo odobreno sofinanciranje ter v skladu z določbami statuta oziroma programa nadaljujejo študij za pridobitev doktorata znanosti; visokošolski zavod
pa je v tem študijskem letu in v študijskem
letu 2000/2001 sklenil pogodbo o osnovnem sofinanciranju podiplomskega študija
ter izpolnil vse pogodbene obveznosti;
č) v četrtem letniku za študente, ki jim je
bilo v študijskem letu 2000/2001 odobreno sofinanciranje študija za pridobitev doktorata znanosti, visokošolski zavod pa je izpolnil vse pogodbene obveznosti.
3. Na razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi, ustanovljeni po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list Republike Slovenije, št. 67/93 in 99/99), ki izvajajo javnoveljavne študijske programe za pridobitev magisterija in doktorata znanosti ter
raziskovalne naloge v sodelovanju z drugimi

visokošolskimi zavodi oziroma raziskovalnimi organizacijami.
Visokošolski zavodi morajo objaviti razpis za vpis v podiplomske študijske programe najkasneje do 14. julija 2001, vpis pa
morajo končati najkasneje do 13. oktobra
2001.
4.1. Visokošolski zavodi morajo prijavi
na razpis za sofinanciranje podiplomskega
magistrskega ali doktorskega študija v 1.
letniku priložiti dokazila, kot jih zahteva Sklep o sofinanciranju podiplomskega študija
(v nadaljevanju: Sklep), in sicer:
a) izpis iz javnoveljavnega študijskega
programa za pridobitev magisterija, iz katerega je razvidno, da:
– je ovrednoten s kreditnimi točkami
– določa najmanj 30 kreditnih točk kot
pogoj za napredovanje študentov iz 1. v 2.
letnik,
– traja dve leti in vsebuje največ 450 ur
predavanj in seminarjev,
– ima študent možnost najmanj 10 %
predavanj in seminarjev opraviti v drugih študijskih programih na istem oziroma drugih
visokošolskih zavodih,
– mora študent najmanj 25 % študijskih
obveznosti, izraženih v kreditnih točkah,
opraviti z individualnim raziskovalnim delom
ali
izpis iz javnoveljavnega študijskega programa za pridobitev doktorata znanosti, iz
katerega je razvidno, da:
– je ovrednoten s kreditnimi točkami,
– traja štiri leta in da se prvi dve leti izvajata po pravilih za magistrski študij, navedenih v prejšnjem odstavku, drugi dve pa kot
individualno raziskovalno delo;
b) veljavno pogodbo o sodelovanju pri
izvajanju podiplomskega študijskega programa z drugo univerzo, samostojnim visokošolskim zavodom ali raziskovalno organizacijo
ali
pisni dogovor o sodelovanju pri izvajanju
podiplomskega študijskega programa s članicami univerze;
c) podatke o predvidenem številu prostih vpisnih mest v prvem letniku ter določitev natančnih meril za izbiro kandidatov ob
omejitvi vpisa;
č) podatke o tem, kje in kako bodo študentje predvidoma opravljali individualno raziskovalno delo, in naslovih projektov;
d) sklep senata o tem, da so nosilci magistrskega in doktorskega študija lahko visokošolski učitelji z nazivom redni ali izredni profesor ali docent, če to ni urejeno v statutu;
e) z enim študijskim programom ali več
povezane veljavne pogodbe o mednarodnih
raziskovalnih projektih, dokazila o študijskem sodelovanju (članstvo v mednarodnih
mrežah, medsebojno priznavanje oziroma
zbiranje kreditnih točk, izmenjave študentov), sklepe o gostujočih profesorjih, načrt
o predvidenem vpisu tujih študentov in podatke o njihovem vpisu v zadnjih treh letih –
priložiti je treba vsaj dvoje od naštetega;
f) sklep o predvideni šolnini za študijsko
leto 2001/2002 po XIV. točki Sklepa.
4.2. Visokošolski zavodi morajo prijavi
na razpis za sofinanciranje podiplomskega
študija v 2. letniku priložiti:
a) podatke o predvidenem številu študentov, ki so bili v študijskem letu
2000/2001 prvič vpisani v prvi letnik in jim
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je bilo odobreno sofinanciranje ter se bodo
jeseni prvič vpisali v 2. letnik študija, visokošolski zavod pa je v tem študijskem letu
sklenil pogodbo o sofinanciranju podiplomskega študija ter izpolnil vse pogodbene
obveznosti;
b) predvideno šolnino za študijsko leto
2001/2002 po XIV. točki Sklepa.
4.3. Visokošolski zavodi morajo prijavi
na razpis za sofinanciranje doktorskega študija v 3. letniku priložiti:
a) podatke o predvidenem številu študentov, ki so se v prvi letnik študija vpisali v
študijskem letu 1999/2000 in jim je bilo
odobreno sofinanciranje v prvem in drugem
letniku študija ter se v skladu z določbami
statuta oziroma programa vpišejo v 3. letnik
študija za pridobitev doktorata znanosti, visokošolski zavod pa je v študijskih letih
1999/2000 in 2000/2001 sklenil pogodbo o sofinanciranju podiplomskega študija
ter izpolnil vse pogodbene obveznosti;
b) predvideno šolnino za študijsko leto
2001/2002 po XIV. točki Sklepa.
4.4. Visokošolski zavodi morajo prijavi
na razpis za sofinanciranje doktorskega študija v 4. letniku priložiti:
a) podatke o predvidenem številu študentov, ki jim je bilo v študijskem letu
2000/2001 odobreno sofinanciranje študija za pridobitev doktorata znanosti in se v
skladu z določbami statuta oziroma programa vpišejo v 4. letnik študija, visokošolski
zavod pa je izpolnil vse pogodbene obveznosti.
b) predvideno šolnino za študijsko leto
2001/2002 po XIV. točki Sklepa.
5. Prijavo s prilogami (za vsak letnik posebej) je treba poslati Ministrstvu za šolstvo,
znanost in šport, Ljubljana, Trg OF 13, do
31. avgusta 2001 v zaprti ovojnici, na kateri
naj bo napisano: “Ne odpiraj – prijava na
razpis za sofinanciranje podiplomskega študija“ in naslov pošiljatelja. Odpiranje vlog bo
5. septembra 2001 ob 12. uri v sejni sobi
na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport,
Ljubljana, Trg OF 13/ IV. nadstr.
6. Postopek za izbiro bo vodila strokovna komisija, ki jo bo imenovala ministrica za
šolstvo, znanost in šport. Obravnavala bo le
pravočasne in popolne prijave.
7. Ministrica za šolstvo, znanost in šport
bo do 27. septembra 2001 sprejela sklep o
izbiri visokošolskih zavodov, ki izpolnjujejo
pogoje za sofinanciranje. Pogodbe bodo
sklenjene najpozneje do 20. novembra
2001.
8. Če sredstva iz 2. točke tega razpisa
ne bodo zadoščala za sofinanciranje vseh
vpisanih študentov, bodo poravnani
– stroški študija za študente v 2., 3. in 4.
letniku,
– stroški študija v 1. letniku za toliko študentov, kot bo za posamezni visokošolski
zavod določeno s sklepom o sofinanciranju; seznam teh študentov določi visokošolski zavod tako, da jih razvrsti po merilih iz
točke 4.1.c tega razpisa.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 720/2001
Ob-49913
Na podlagi 27. člena Zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I) in 81.
člena Zakona o organizaciji in financiranju
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vzgoje in izobraževanje (Ur. l. RS, št. 12/96,
23/96 in 22/00) ter v skladu s Pravilnikom
o postopku za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/00, 65/00,
97/00 in 9/01) Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programa Znanost
mladini v letu 2001
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo: Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport Republike Slovenije, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov raziskovalne dejavnosti med mladimi, ki bodo zagotavljali:
– krepitev popularizacije znanosti in raziskovalnega dela, predvsem med osnovnošolsko in srednješolsko mladino,
– vzdrževanje obstoječih mednarodnih
povezav in sodelovanj s področja raziskovalne dejavnosti ter iskanje novih,
– pospeševanje raziskovalne dejavnosti
na lokalnih in regijskih nivojih
in so zajeti v tematskih sklopih:
a) srečanja in tekmovanja mladih raziskovalcev, tehnikov in inovatorjev,
b) mladinski raziskovalni tabori, poletne
šole in delavnice,
c) regionalni centri,
d) ostale naloge: mednarodno sodelovanje, publiciranje, usposabljanje.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni razpis
Na ta razpis se lahko prijavijo društva,
zveze društev, JRO, ustanove, šole, skupnosti šol in javni zavodi, ki izvajajo program, opredeljen v 2. točki.
Vloga na razpis mora vsebovati izpolnjen
obrazec in naslednje samostojne priloge:
– predstavitev vlagatelja z navedbo vsebine dejavnosti na raziskovalnem področju,
– akt o registraciji oziroma dokazilo o
vpisu v register društev,
– osnovna poredstavitev programa,
– mednarodne povezave,
– kratek opis dosedanjih aktivnosti na
razsikovalnem področju in reference.
4. Strokovna komisija
Postopek javnega razpisa in dodelitev
subvencij vodi strokovna komisija, ki jo imenuje ministrica, pristojna za šolstvo, znanost
in šport.
5. Pri delitvi sredstev bo komisija upoštevala naslednja merila:
– zastopanost vseh tematskih sklopov iz
2. točke,
– teritorialna razsežnost programa,
– kontinuiteta izvajanja,
– ekonomičnost in realnost finančne
konstrukcije,
– reference vlagatelja.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 48,000.000 SIT.
Višino subvencije določi komisija glede
na razpoložljiva proračunska sredstva in glede na merila, opredeljena v 5. točki tega
razpisa.
7. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva
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Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2001, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev subvencij, način
predložitve vlog ter opremljenost vlog
Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vloga na razpis mora prispeti najpozneje do 26. 6. 2001, na naslov: Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
1000 Ljubljana ali pa jo lahko na gornji
naslov tudi osebno prinesejo do 26. 6.
2001, do 14. ure.
Opremljenost vloge
Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti:
– vidna označba: “Ne odpiraj – Prijava
na razpis za sofinanciranje programa Znanost mladini”,
– naslov ministrstva,
– naslov vlagatelja.
9. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev
Javno odpiranje vlog, na katero so vabljeni predstavniki vlagateljev z ustreznimi pisnimi pooblastili, bo v četrtek, 28. 6. 2001
ob 10. uri na Ministrstvu za šolstvo, znanost
in šport, Urad za znanost, Trg OF 13, Ljubljana.
10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 45 dni od zaključka razpisa.
11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v glavni pisarni Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana.
Vse dodatne informacije lahko vlagatelji
dobijo pri Almiri Bremec, na Ministrstvu za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana, soba 402 ali po tel. 01/478-46-61.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 702/2001
Ob-49958
Na podlagi določil 27. člena zakona o
raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS/I. št. 8/91)
in 5. člena pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega in
tehnološkega sodelovanja Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98 in 48/99)
in zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske, objavljenem v Ur. l. RS, št. 51/97
in na podlagi protokola tretjega zasedanja
Slovensko-poljske skupne komisije z dne 6.
oktobra 2000, Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo, znanost in šport, ki ga zastopa ministrica dr. Lucija Čok, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstveno-raziskovalnih projektov v
okviru slovensko-poljskega
znanstvenega sodelovanja v letih 2002
in 2003
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Repub-

like Slovenije, Trg. Osvobodilne fronte 13,
1000 Ljubljana.
2. Predmet razpisa je: sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanja in
bivanja) slovenskih in poljskih raziskovalcev,
ki izvajajo skupne raziskovalne projekte in
sicer: krajši obiski do 12 dni in daljši obiski
od 1–3 mesecev;
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št.8/91-I) in pravilnikom o
financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
62/96,11/98 in 48/99);
– predlogi projektov se morajo navezovati na s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport financirane programe dela
JRO, ali s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja ali s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport sofinancirane mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanja v 5.
okvirnem programu EU na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitev)
oziroma s strani Ministrstva za gospodarstvo, sofinancirane razvojno-tehnološke projekte.
4. Merila za izbiro so:
– kvaliteta predloga projekta,
– izvedljivost projekta,
– pomembnost projekta v mednarodnih
okvirih,
– da imajo končnega naročnika.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa je
15,000.000 SIT.
6. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je 2 leti.
7. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2002.
8. Prijava na razpis mora vsebovati naslednje elemente:
– naslov projekta,
– podatke o vlagatelju,
– podatke o slovenskem in poljskem nosilcu projekta,
– podatke o drugih sodelujočih raziskovalcih,
– načrt obiskov slovenskih in poljskih raziskovalcev za 2 leti,
– kratke življenjepise slovenskega in
poljskega nosilca projekta ter sodelujočih
raziskovalcev z najpomembnejšimi publikacijami, ki se nanašajo na vsebino projekta,
– opis projekta (v prilogi),
– podpise obeh nosilcev projekta in direktorjev obeh ustanov.
9. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, vloga za javni razpis v
okviru slovensko-poljskega znanstvenega
sodelovanja 2002–2003« morajo vlagatelji
dostaviti v 2 izvodih, v zaprtih ovojnicah in z
označbo vlagatelja na naslov: Petja Stanovnik, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana.
10. Vloge morajo prispeti v glavno pisarno Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Republike Slovenije, Trg Osvobodilne fron-
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te 13, 1000 Ljubljana, ne glede na način
prenosa pošiljke do vključno 10. septembra 2001 do 15. ure.
11. V roku dostavljene in pravilno označene vloge bo odprla komisija za odpiranje
vlog na javnem odpiranju dne 10. oktobra
2001 ob 8. uri v prostorih Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana. Nepravočasnih in nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala in
bodo zavržene.
Izbor projektov bo opravil skupni slovensko-poljski odbor. O izbiri bodo vlagatelji obveščeni po 4. zasedanju slovensko-poljskega skupnega odbora, predvidoma do decembra 2001.
13. Razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji dvignejo vsak delavnik po objavi razpisa med 9. in 15. uro v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Ljubljana,
Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana,
v tajništvu soba 224, tel.: 478-4676.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 703/2001
Ob-49959
Na podlagi določil zakona o raziskovalni
dejavnosti (Uradni list RS/I, št. 8/91), pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega in tehnološkega
sodelovanja Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 62/96, 11/98 in 48/99), zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi
med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Zvezne Republike Nemčije s protokolom
(Ur. l. RS, št. 9/94) in protokola delovnega
srečanja: Nemško-slovensko sodelovanje v
znanosti in raziskovanju, podpisanim 10.
maja 2001 v Bonnu, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport Republike Slovenije, ki ga
zastopa ministrica dr. Lucija Čok, Trg OF
13, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstveno-tehnološkega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Zvezno
Republiko Nemčijo v letu 2002
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanja in
bivanja) slovenskih in nemških raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte in sicer: krajši obiski do 14 dni in daljši
obiski od 1 do 3 mesecev.
3. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS/I, št. 8/91);
– predlogi projektov se morajo navezovati na s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport financirane programe dela
JRO, ali s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, ali s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport sofinancirane mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5.
okvirnem programu EU na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitev)

oziroma se morajo navezovati na s strani
Ministrstva za gospodarstvo sofinancirane
razvojno-tehnološke projekte – obvezno navesti šifro programa ali projekta.
– pri znanstveno-raziskovalnem projektu
morajo sodelovati raziskovalci obeh držav;
slovenski in nemški nosilec morata vložiti
prijavi načeloma paralelno v terminu in na
način, ki ga določita pristojni ministrstvi (Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije ter Bundesministerium für Bildung und Forschung);
– prioritetna raziskovalna področja so:
– informacijske in komunikacijske tehnologije ter njihova uporaba v izobraževanju
/ študijskemu izpopolnjevanju,
– druga področja.
4. Vloga na razpis v 2 izvodih, ki jo predloži odgovorni nosilec projekta na slovenski
strani, mora vsebovati naslednje elemente:
– izpolnjen razpisni obrazec,
– vsebina projekta (1,5 – 3 strani) v angleškem jeziku, z opisom morebitnega dosedanjega sodelovanja, metodologije in pričakovanih skupnih rezultatov,
– Curriculum vitae et studiorum odgovornega slovenskega nosilca projekta,
– seznam publikacij (izpisek iz COBISS-a),
– podatke o slovenskih sodelavcih,
– kratek opis projektnega partnerja (nosilca projekta),
– fotokopija prijave projekta s strani nemškega nosilca (stran z žigom in podpisom
prijavitelja).
5. Merila za izbiro so:
– skupni interes obeh strani,
– praktična uporaba/aplikativnost,
– stimulacija novih bilateralnih in multilateralnih projektov,
– podpora za mlade znanstvenike,
– kvaliteta in originalnost raziskovalnega
pristopa,
– primernost prijavitelja projekta.
6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 20,000.000 SIT.
Čas izvajanja skupnih raziskovalnih projektov je od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2002. V utemeljenih primerih se
čas izvajanja lahko podaljša za eno leto.
Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, vloga na javni razpis za
sofinanciranje znanstvenega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Zvezno Republiko Nemčijo v letu 2002«, morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z označbo
vlagatelja na naslov: Anja Muck, Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, Slovenija.
Vloge morajo prispeti v glavno pisarno
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto
prenosa te vloge, do 15. septembra 2001.
9. V roku dostavljene in pravilno označene vloge bo odprla komisija za odpiranje
vlog na javnem odpiranju 17. septembra
2001, v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
10. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni po sestanku skupnega odbora, ki bo predvidoma konec leta 2001 v
Ljubljani.
11. V treh mesecih po zaključku bilateralnega projekta mora nosilec oddati na zgoraj navedeni naslov Ministrstva za šolstvo,
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znanost in šport zaključno poročilo, skupaj
s preglednico izvajanj obiskov.
12. Nemški partner mora prav tako oddati prijavo na pristojnem mestu in sicer:
Internationales Büro des Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF, Dr.
Gerold Heinrichs, Königswinterer Strasse
522 – 524 D – 53227 Bonn, tel.: +49 228
44 92 255, faks: + 49 228 4492 400,
Email: gerold.heinrichs@dlr.de
13. Razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji dvignejo vsak delavnik po objavi razpisa
med 9. in 15. uro pri Danijeli Šinkovec na
Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Ljubljana, Trg OF 13, tel.: 478 46 76, oziroma je
dostopna na Internetu. Vse dodatne informacije so pri Anji Muck (tel.: 478 46 91).
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Ob-50053
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport na podlagi 27. člena
Zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 8/91), 6. člena Pravilnika o pogojih in
metodologiji izbora in financiranja projektov
temeljnega in aplikativnega raziskovanja (Ur.
l. RS, št. 21/2001), 21. člena Pravilnika o
oblikovanju in izvajanju programov razvoja
raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 6/96)
ter Sklepa o izvajanju pospešenega razvoja
na področju humanistike - jezikoslovja št.
SZ-97/2001, z dne 31. 5. 2001, objavlja
javni razpis
za (so)financiranje temeljnih
raziskovalnih projektov na področju
enojezičnih slovarjev slovenskega
jezika v letu 2001
1. Naziv in sedež: Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet razpisa:
– slovarski del slovenskega pravopisa
(izdaja),
– šolski pravopis slovenskega jezika (zasnova in priprava),
– novi slovar slovenskega knjižnega jezika (zasnova in pripravljalna dela),
– lematizacijski slovar slovenskega knjižnega jezika (zgraditev zbirke vseh oblik z
informacijo o izhodiščni besedi),
– vezljivostni slovar slovenskega knjižnega jezika (pripravljalna dela),
– slovar stare knjižne prekmurščine (redakcijska izdaja),
– priprava, nadaljevanje in izdelava razlagalnih normativnih slovarjev: splošnega tehniškega, pravnozgodovinskega, štirijezičnega gledališkega, štirijezičnega gorniškega, umetnostnozgodovinskega, geografskega in biološkega.
3. Cilji razpisa: priprava in izdelava temeljnih slovarskih del, ki jih slovenščina še
nima in predstavljajo nujno potrebno strokovno orodje za splošno uporabo v šolstvu
na vseh stopnjah, slovenski kulturi, strokovni javnosti in širše. Hkrati omogočajo nadgradnjo specialnih slovarjev, kakršne imajo
veliki zahodni jeziki z dolgo in bogato jezikovno tradicijo.
4. Pogoji:
4.1. Na razpis se lahko prijavi pravna ali
fizična oseba, ki je vpisana v evidenco ministrstva za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji ter izpolnjuje pogo-
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je, predpisane z zakonom o raziskovalni dejavnosti in predpisi ministrstva. Raziskovalni
projekt izvaja projektna skupina, ki jo sestavljajo odgovorni nosilec projekta, raziskovalci, strokovno osebje in tehniki s prostimi
raziskovalnimi kapacitetami in na projektu
sodelujejo z raziskovalnimi urami ter mladi
raziskovalci.
4.2. Odgovorni nosilec mora izpolnjevati pogoje za odgovornega nosilca v skladu z
29. členom Zakona o raziskovalni dejavnosti.
4.3. Odgovorni nosilec mora imeti sklenjeno delovno razmerje v raziskovalni organizaciji, ki prijavlja projekt na javni razpis.
4.4. Če je projektna skupina sestavljena
iz več raziskovalnih skupin na različnih raziskovalnih organizacijah, je prijavitelj lahko
le tista raziskovalna organizacija, v kateri je
v delovnem razmerju odgovorni nosilec raziskovalnega projekta in vsaj tretjina raziskovalcev projektne skupine. Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti.
Sodelujoča raziskovalna organizacija mora
biti na odobrenem raziskovalnem projektu
udeležena v sorazmerju s predlaganim številom letnih ur, vendar ne z manj kot 150
urami letno.
4.5. Projektna skupina mora imeti na razpolago opremo, ki je potrebna za izvedbo
projekta.
4.6. Planiran obseg sredstev in struktura namenov uporabe morata biti v skladu s
Sklepom o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa (Ur. l. RS, št.
16/94, 63/97 in 49/98).
5. Merila in pogoji:
5.1. Znanstveno zmožnost raziskovalcev za izvedbo predlogov raziskovalnih projektov bo ekspertni sistem ministrstva ocenil z vidika znanstvene utemeljenosti predloga projekta in raziskovalne usposobljenosti projektne skupine. Projektna skupina
izkazuje usposobljenost, če odgovorni nosilec projekta in raziskovalci projektne skupine izkazujejo specializiranost in usposobljenost za pripravo in izdelavo enojezičnih
slovarjev in oprema raziskovalne skupine
zagotavlja izvedbo projekta. Prednost imajo tisti projekti katerih projektne skupine
bodo izkazale specializiranost in usposobljenost za pripravo in izdelavo enojezičnih
slovarjev in bodo v projekt vključile večje
število raziskovalcev z ustreznimi referencami.
5.2. Vloga za (so)financiranje mora vsebovati naslednje dokumente:
– obrazec: MŠZŠ-RP-1/2001 (s prilogo
A, B in C oziroma D) - Vloga za (so)financiranje raziskovalnega projekta,
– izpis bibliografij iz COBISS-a za obdobje od 1998 naprej za odgovornega nosilca in ostale člane projektne skupine.
6. Financiranje projektov:
6.1. Za realizacijo tega razpisa v letnem
obsegu 17.000 raziskovalnih ur je iz proračunskih sredstev ministrstva za leto 2001
predvidena orientacijska vrednost sredstev
v višini 91,805.100 SIT. Orientacijska vrednost sredstev za leti 2002 in 2003 bo
usklajena s proračunskimi sredstvi.
6.2. Temeljne raziskovalne projekte bo
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ministrstvo financiralo do 100% utemeljenih
stroškov projekta.
6.3. V skladu s Sklepom o normativih in
standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa
in glede na obremenjenost raziskovalcev z
raziskovalnimi urami, ki so financirani iz proračuna Republike Slovenije, financira ministrstvo do:
– 1700 raziskovalnih ur letno za raziskovalce v rednem delovnem razmerju za raziskovalno delo in
– 567 raziskovalnih ur letno za raziskovalce v dopolnilnem delovnem razmerju za
raziskovalno delo in za visokošolske učitelje.
7. Čas trajanja projektov:
7.1. Predvideni rok začetka izvajanja projekta je 1. 7. 2001.
7.2. Izbrane predloge projektov bo ministrstvo financiralo dve leti.
8. Splošna določila:
8.1. Razpisno dokumentacijo dvignejo
prijavitelji od dneva objave do prijavnega
roka v sprejemni pisarni Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Ljubljana, Trg OF 13.
Razpis z razpisno dokumentacijo je dostopen tudi na domači strani MŠZŠ.
8.2. Pisne vloge z oznako “Ne odpiraj Razpis za enojezične slovarje slovenskega
jezika” morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih
ovojnicah za vsak projekt posebej v sprejemno pisarno Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana. Ovojnica z vlogo mora prispeti na naslov ne glede
na vrsto prenosa te pošiljke do vključno
14. 6. 2001 do 15. ure.
8.3. Nepravočasnih in nepravilno označenih vlog komisija za odpiranje ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
8.4. V roku dostavljene in pravilno označene vloge bo odprla Komisija za odpiranje vlog, dne 15. 6. 2001 ob 9. uri na
sedežu ministrstva, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
8.5. Prijavitelji bodo obveščeni o izboru
projektov do 2. 7. 2001.
8.6. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobijo interesenti na Ministrstvu
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
Ljubljana oziroma na telefonu 47-84-600
pri Mateji Gašpirc.
Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport
Ob-50219
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za informacijsko družbo (MID), Langusova 4, 1508
Ljubljana,
Slovenija,
telefon:
01/478-80-00, telefaks: 01/478-83-75,
http://www.gov.si/mid,
e-pošta:
mid@gov.si.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje strokovnih
srečanj (konferenc) in gradiv s področja
informacijske družbe. Vsebina javnega
razpisa je tudi pokrivanje stroškov vabljenih
predavateljev.
3. Kriteriji za vrednotenje prispelih ponudb:
– število potencialnih udeležencev,
– število predvidenih predavateljev,
– vsebinski pristop.
4. Osnovni pogoji:

– minimalno potrebno število sodelujočih predavateljev mora znašati 5,
– izdelana mora biti domača stran na interenetu o predvidenem strokovnem srečanju,
– predmet javnega razpisa mora biti realiziran v letu 2001,
– če isti organizator prijavi več strokovnih srečanj, mora opredeliti prioritete pri
vrstnem redu.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa:
12,000.000 SIT.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: razpis
bo odprt do porabe sredstev, pri čemer
morajo biti računi predloženi do 31. 12.
2001.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev državnih pomoči:
18. julij 2001.
8. Datum odpiranja vlog za dodelitev državnih pomoči: 19. julij 2001.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
3. september 2001.
10. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za informacijsko družbo
(MID), Langusova 4, 1508 Ljubljana, Slovenija,
Barbara
Merlak,
telefon:
01/478-84-40, telefaks: 01/478-83-75,
oziroma v vložišču, vsak delovnik od 9. do
13. ure, oziroma na spletnem naslovu:
http://www.gov.si/mid.
Ministrstvo za informacijsko družbo
Ob-50220
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za informacijsko družbo (MID), Langusova 4, 1508 Ljubljana, Slovenija, telefon: 01/478-80-00, telefaks: 01/478-83-75, http://www.gov.si/mid,
e-pošta: mid@gov.si.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je pomoč in dodatna vzpodbuda znanstveno-raziskovalnim in visokošolskim ustanovam, znanstvenim
združenjem, društvom (v nadaljevanju:
udeležencem in njihovim predstavnikom) ter znanstvenikom, ki delujejo na
področju informacijskih tehnologij ali
uporabljajo informacijsko komunikacijske tehnologije, k udeležbi in aktivnemu sodelovanju na mednarodnih konferencah, ki obravnavajo vsebine, ki so
skladne s cilji in nalogami MID
(http://www2.gov.si:8000/mid/mid.nsf)
s ciljem hitrejšega razvoja informacijske
družbe v Sloveniji. Vsebina javnega razpisa je pokrivanje potnih stroškov ter kotizacije (ne dnevnic) sodelujočim predstavnikom
na mednarodnih konferencah.
Ministrstvo bo sofinanciralo kotizacijo za
udeležbo ter mednarodne prevozne stroške (po najbolj ekonomični tarifi) za udeležbo slovenskih strokovnjakov na mednarodnih konferencah s področja informacijske
družbe (ministrstvo ne bo plačevalo dnevnic
za udeležbo).
3. Kriteriji za vrednotenje prispelih ponudb:
– vsebinski pristop;
– relevantnost udeležbe, ki se meri s stopnjo aktivnosti;
– oblika aktivne udeležbe.
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Ministrstvo bo sofinanciralo:
– potne stroške ter kotizacijo praviloma
največ za dve udeležbi na mednarodnih konferencah posameznemu slovenskemu strokovnjaku v letu 2001,
– potne stroške ter kotizacijo praviloma
največ dvema slovenskima strokovnjakoma
z iste institucije za udeležbo na isti mednarodni konferenci.
4. Pogoj: predmet javnega razpisa mora
biti uresničen v letu 2001.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa:
6,000.000 SIT.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: oziroma
roki: razpis bo odprt do porabe sredstev,
pri čemer morajo biti računi predloženi do
31. 12. 2001.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev državnih pomoči: 9.
julij 2001.
8. Datum odpiranja vlog za dodelitev državnih pomoči: 10. julij 2001.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
24. avgust 2001.
10. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za informacijsko družbo
(MID), Langusova 4, 1508 Ljubljana, Slovenija,
Barbara
Merlak
telefon:
01/478-84-40, telefaks: 01/478-83-75,
oziroma v vložišču, vsak delovnik od 9. do
13. ure, oziroma na spletnem naslovu:
http://www.gov.si/mid.
Ministrstvo za informacijsko družbo
Ob-50221
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za informacijsko družbo (MID), Langusova 4, 1508
Ljubljana,
Slovenija,
telefon:
01/478-80-00, telefaks: 01/478-83-75,
http://www.gov.si/mid,
e-pošta:
mid@gov.si.
2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo prejemniki državne pomoči: namen javnega razpisa je vzpodbuditi in
pospešiti uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij pri ciljnih civilno
družbenih skupinah. Ciljne civilno družbene skupine, ki jih želimo podpreti so predvsem neprofitne organizacije, ki združujejo
ljudi s posebnimi potrebami ali neprofitne
organizacije, katerih poslanstvo je vzpodbujanje uporabe informacijskih tehnologij ter
usposabljanje za informacijsko družbo.
Vsebinsko je razpis razdeljen na dva dela:
A) Subvencioniranje projektov za zagotavljanje večje dostopnosti za civilno družbene skupine.
Namen javnega razpisa je sofinanciranje
razvoja orodij in/ali okolij, ki bodo uporabljena za ciljne civilno družbene skupine in
bodo omogočala javno uporabo in dostop
do informacijske tehnologije. Projekti naj bodo v skladu s cilji in nalogami MID in naj
vsebujejo cilje kot so npr.:
– izboljšanje dostopnosti do informacijsko komunikacijske tehnologije za ciljne civilno družbene iniciative;
– olajšanje uporabe ICT za skupine ljudi
s posebnimi potrebami;

Merila za vrednotenje prispelih ponudb
pod točko 1.2. A:
– X1: metodološki pristop predlagane rešitve – inovativnost,
– X2: vsebinski pristop predlagane rešitve – skladnost s strategijo MID,
– X3: reference izvajalcev predlaganega
projekta,
– Y: skupno število zbranih točk.
Ad. A) Skupna okvirna predvidena sredstva: 30,000.000 SIT.
B) Subvencioniranje projektov usposabljanja za informacijsko družbo.
V tem sklopu je vsebina javnega razpisa
sofinanciranje izobraževanja za uporabo
orodij in/ali vsebin, ki jih pridobivamo s sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo ter sofinanciranje projektov vzpodbujanja ciljnih civilno družbenih skupin za sodelovanj v ekonomiji temelječi na znanju. Z
razpisom želimo vzpodbuditi projekte, ki bodo prispevali k zagotavljanju enakih možnosti izobraževanja in usposabljanja ciljnih skupin s posebnimi potrebami za uporabo informacijsko telekomunikacijskih tehnologij
in usposabljanje teh skupin za informacijsko družbo.
Merila za vrednotenje prispelih ponudb
pod točko 1.2. B:
– X1: vsebinsko/metodološki pristop
predlaganega izobraževanja oziroma usposabljanja,
– X2: reference predavateljev,
– X3: število udeležencev izobraževanja
oziroma usposabljanja.
Ad. B) Skupna okvirna predvidena sredstva: 16,000.000 SIT.
Pogoji, ki jih mora prijavitelj projekta izpolnjevati:
– predložena mora biti izjava prijavitelja,
da za isti namen ne bo dobil sredstev iz
drugih proračunskih virov;
– predmet javnega razpisa mora biti realiziran do 31. 12. 2001;
– prijavitelji lahko oddajo svoja prijavo
na oba dela javnega razpisa A in B ali na
vsak del posebej;
– na razpisu lahko sodelujejo subjekti, ki
predložijo fotokopijo ali original izpiska iz
ustreznega registra, ki dokazuje status prijavitelja in iz katerega nedvoumno izhaja, da
je vložnik predlaganega projekta za sofinanciranje subjekt, ki se ne ukvarja s tržno proizvodnjo blaga in storitev.
4. Rok do katerega morajo biti predloženi računi, ki so podlaga za sofinanciranje je
31. 12. 2001.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev subvencij: 23. 7.
2001.
6. Datum odpiranja vlog za dodelitev subvencij: 24. 7. 2001.
7. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
45 dni od javnega odpiranja ponudb.
8. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo
na spletnem naslovu http://www.gov.si/mid
oziroma v glavni pisarni Ministrstva za informacijsko družbo, Langusova 4, Ljubljana,
vsak dan od 9. do 13. ure, do vključno
23. 7. 2001.
Dodatne informacije so na voljo vsak
delovni dan od 9. do 10. ure, na sedežu
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Ministrstva za informacijsko družbo, Langusova 4, Ljubljana, oziroma na tel.
01/478-83-86, kontaktna oseba Vesna
Prodnik Pepevnik, elektronski naslov: vesna.prodnik@gov.si.
Ministrstvo za informacijsko družbo
Ob-50222
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Ministrstvo za informacijsko družbo
(MID), Langusova 4, 1508 Ljubljana, Slovenija, telefon: 01/478-80-00, telefaks:
01/478-83-75, http://www.gov.si/mid,
e-pošta: mid@gov.si.
2. Predmet javnega razpisa ter pogoji in
merila za izbor prijaviteljev:
a) Predmet
Namen projekta sofinanciranja je razvoj novih in nadgradnja obstoječih kapacitet za medomrežno in medračunalniško povezovanje. Sem spada sofinanciranje aktivne in pasivne telekomunikacijske
opreme
za
povezovanje
računalniških sistemov (usmerjevalniki, stikala, strežniki, klicne vstopne točke, modemske povezave, hrbtenični povezovalni
sistemi ipd.), kakor tudi sofinanciranje
projektov, ki bodo tej in drugim že obstoječim telekomunikacijskim zmogljivostim
dodala informacijsko vsebino. Sem štejemo predvsem projekte, ki študentom in
zaposlenim na omogočajo lažje in kvalitetnejše delo ter lajšajo dostop do podatkov (delo na daljavo, študij na daljavo,
skladiščenje podatkov in podobno).
Vsebinsko je razpis razdeljen na dva dela:
a) razvoj omrežij za medomrežno in medračunalniško povezovanje
Prvi del razpisa je namenjen sofinanciranju nakupa nove in nadgradnje obstoječe
strojne opreme za izvedbo računalniških podatkovnih povezav.
b) razvoj vsebin za medomrežno delo
Drugi del razpisa je namenjen razvoju
lastnih aplikativnih rešitev, ki bodo olajševale ali omogočale kvalitetnejše in bolje dostopno delo študentom in zaposlenim na
fakultetah.
Predmet tega razpisa niso projekti, ki bi
bili namenjeni kakršnem koli komercialnemu delovanju prijaviteljev ali oddajanju v uporabo drugim, komercialnim uporabnikom.
b) Pogoji
Na ta razpis se lahko prijavijo le ponudniki ali skupine ponudnikov s statusom:
– organizacijske enote posamezne višje
ali visokošolske institucije. Sem štejejo posamezni laboratoriji, katedre ali njihove skupine,
– višje ali visokošolske institucije ali njihove skupine,
– univerze.
Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo
le programe, ki so koordinirani in zaključeni
v času do 31. 12. 2001 in ki so namenjeni
delovanju njih samih.
Prijavitelj mora za izvajanje programa zagotoviti najmanj 50% sredstev iz virov zunaj
ponudnika.
c) Merila
Popolne vloge bo ocenila strokovna
komisija, ki jo bodo sestavljali strokovni
sodelavci ministrstva na osnovi naslednjih
meril:
a) število končnih uporabnikov rešitve,
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b) skladnost infrastrukturne in vsebinske
komponente projekta (prednost bo dana rešitvam, ki bodo ponujale usklajen razvoj
obeh komponent razpisa),
c) kakovost predlagane tehnološke rešitve (sodobnost, uporabo standardnih in modularnih rešitev...),
d) pomen nakupa opreme z vidika razvojnih ciljev prijavitelja,
e) preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije,
f) vključenost prijavitelja v programe IST
(Information Society Technology).
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev javnega razpisa znaša
120,000.000 SIT.
4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31.
12. 2001, v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene ponudbe za dodelitev sredstev, način
predložitve ponudb ter opremljenost ponudb:
a) Rok za predložitev ponudb in način
predložitve: ponudnik mora ponudbo za dodelitev sredstev poslati s priporočeno pošto
ali vročiti osebno v vložišče Ministrstva, najpozneje do 6. 8. 2001 do 12. ure, na naslov Ministrstvo za informacijsko družbo,
Langusova 4, 1508 Ljubljana.
b) Način predložitve in opremljenost
ponudb: ponudbo za razpis je potrebno
poslati v zaprtem ovitku, na katerem mora
biti jasno vidna označba: “Ne odpiraj –
vloga na razpis – Sofinanciranje razvoja
omrežij in vsebin v univerzitetnih okoljih
2001-1”.
Veljavne bodo ponudbe, ki bo pravilno
opremljene in pravočasno predložene naročniku.
6. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: odpiranje veljavnih ponudb za dodelitev sredstev bo opravila strokovna komisija naročnika v roku 10 dni po preteku roka
za oddajo vlog. Odpiranje ponudb ne bo
javno.
Neveljavnih ponudb (nepravilno opremljenih in nepravočasno prispelih) strokovna
komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
7. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni od dne
odpiranja ponudb.
8. Kraj čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: vsa razpisna dokumentacija je ves
čas trajanja razpisa na voljo na spletnem
naslovu http://www.gov.si/mid v rubriki
Razpisi, oziroma v vložišču Ministrstva za
informacijsko družbo, Langusova 4, 1508
Ljubljana, vsak dan od 9. do 13. ure, do
vključno petka, 3. 8. 2001.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan od 9. do 10. ure, na sedežu Ministrstva za informacijsko družbo, Langusova
4, 1508 Ljubljana, tel. 01/478-83-83, faks
01/478-83-75, kontaktna oseba: dr. Miroslav Kranjc, e-pošta: miro.kranjc@gov.si.
Ministrstvo za informacijsko družbo
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Ob-49822
Na podlagi 33. člena zakona o lokalni
samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93; 6/94 –
odločba US RS, 45/94 – odločba US RS,
57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96
odločba – US RS, 44/96 – odločba US
RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS, 74/98, 59/99 – odločba US
RS in 70/00) in 35. člena statuta občine
Krško (Ur. list RS, št. 98/00 – prečiščeno
besedilo), sprejetega odloka o proračunu
Občine Krško (Ur. list RS, št 27/01), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. list RS, št: 13/00,
65/00, 97/00 in 9/01) in Pravilnika o namenu, načinu in virih financiranja kmetijstva
v občini Krško (Ur. list RS, št. 16/99), objavlja Občina Krško
javni razpis
investicijskih vlaganj na področju
kmetijstva v letu 2001
Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov
investicijskih vlaganj, za namene:
A. Sofinanciranje investicijskih vlaganj v
živinorejski pridelavi, v skupni višini do
10,000.000 SIT.
B. Sofinanciranje investicijskih vlaganj v
rastlinski pridelavi, v skupni višini do
11,000.000 SIT in sicer:
B1: sofinanciranje nakupa specialne mehanizacije in opreme za potrebe v rastlinski
pridelavi in predelavi:, v skupni višini do
7,000.000 SIT;
B2: sofinanciranje postavitve steklenjakov in plastenjakov ter tunelov, v skupni višini do 4,000.000 SIT.
Pogoji za pridobivanje sredstev:
A. Do sredstev so upravičeni kmetje, ki
so na svojem kmetijskem gospodarstvu izvedli v obdobju 2000/2001 naslednje investicije: hlevska oprema (molzna in hladilna tehnika, stojišče, rešetke,…), gradnja spremljajočih objektov (silosi, gnojne jame,…), dosuševalne naprave za seno in žita.
B.: Do sredstev so upravičeni kmetje, ki
so na svojem kmetijskem gospodarstvu v
obdobju 2000/2001 izvedli investicije:
B1: nakup specialne mehanizacije za potrebe v rastlinski pridelavi: – pršilniki, za
uporabo v sadjarski in vinogradniški pridelavi, katerih površina znaša min 60 arov;
– pnevmatske stiskalnice pri vinogradniški proizvodnji, – vinifikatorji, – specialni
stroji za zelenjadarsko proizvodnjo in trsničarstvo.
B2: nakup steklenjakov in plastenjakov v
skupni površini minimalni 0,10 ha ter tunelov, v skupni površini min 0,20 ha.
II. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu: upravičenci do sredstev po tem
razpisu so fizične osebe, oziroma kmetje ki
opravljajo kmetijsko dejavnost na kmetiji v
občini Krško in investirajo na območju občine Krško.
Zahtevek za sredstva vlagajo upravičenci iz prejšnjega odstavka v svojem imenu ali
njihovi pooblaščenci za njihov račun.
III. Višina razpisanih sredstev: višina razpisanih sredstev namenjenih za sofinanciranje:

A. Sofinanciranje nakupa hlevske opreme (molzna in hladilna tehnika, stojišče, rešetke,…), gradnja spremljajočih objektov (silosi, gnojne jame,..), dosuševalne naprave
za seno in žita, v višini do 50% izkazane
vrednosti investicije.
B1. Sofinanciranje nakupa: pršilnikov,
pnevmatske stiskalnice pri vinogradniški
proizvodnji, vinifikatorji, specialne mehanizacije za zelenjadarsko pridelavo in trsničarstvo), v višini do 50% izkazane vrednosti
investicije.
B2. Sofinanciranje nakupa in postavitve
steklenjakov in plastenjakov ter tunelov, do
50% izkazane vrednosti investicije.
Razpisna sredstva so evidentirana na
proračunski postavki 5001- Intervencije v
kmetijski pridelavi. Dodelijo se na osnovi
sklepa župana in izkazanih računih. Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2001.
IV. Merila za izbiro programov
Merila za izbiro programov so razvidna iz
vsebine razpisa.
V. Vsebina zahtevka
Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge in
dokumentacije k vlogi.
1. Način vlaganja zahtevkov:
– upravičenci vlagajo zahtevke na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo na Oddelku
za gospodarske dejavnosti Občine Krško
ali na sedežih Zadrug ali pri območni Kmetijski svetovalni službi;
– upravičenci vlagajo zahtevke direktno
na Občino Krško.
Zahtevku mora biti priloženo za namene A:
– pravilno in popolno izpolnjen obrazec;
– opis obstoječe proizvodnje, investicije
in predvidenih učinkov naložbe ali poslovni
načrt;
– dokazilo o plačani investicijski naložbi
za obdobje 2000/2001;
– gradbeno dovoljenje ali priglasitev del.
Zahtevku morajo biti priloženo za namene B:
B1.:
– pravilno in popolno izpolnjen obrazec;
– opis obstoječe proizvodnje, investicije
in predvidenih učinkov naložbe ali poslovni
načrt;
– dokazilo o plačani investicijski naložbi,
oziroma račun
– potrdilo UE o vpisu v register pridelovalcev grozdja in vina;
– potrdilo o vpisu v register sadovnjakov;
B2.
– pravilno in popolno izpolnjen obrazec;
– poslovni načrt ali opis obstoječe proizvodnje, investicije in predvidenih učinkov
naložbe;
– kopija posestnega lista;
– dokazilo, oziroma račun o nakupu investicije.
Opomba: Občinska uprava lahko po odpiranju vlog preveri resničnost podatkov na
terenu. V primeru ugotovljenih neresničnih
podatkov, upravičencu ne bodo za določen
namen odobrena sredstva in izgubi pravico
do uveljavljanja proračunskih sredstev za naslednjih pet let.
VII. Obravnava vlog: vloge bo obravnavala tri članska komisija, ki jo imenuje župan.
Vse pravočasne vloge bodo ocenjene
na osnovi pravočasne in popolne vloge.
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Upravičencu bodo dodeljena sredstva s
sklepom župana v roku 60 dni po izteku
razpisnega roka.
Nepravočasne vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
Predlagatelja nepopolne vloge komisija
v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je
pet dni od dneva prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem
roku ne dopolni se zavržejo.
VIII. Rok za vložitve zahtevkov: vloge s
predpisano dokumentacijo morajo prispeti
najkasneje do petka 21. 9. 2001 na naslov:
Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
A: »ne odpiraj – javni razpis – investicije
v živinoreji«,
B: »ne odpiraj-javni razpis-investicije v
rastlinski pridelavi«.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila v torek 25. 9. 2001.
Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Rok za obveščanje o izidu razpisa:
upravičenci bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najkasneje v 30 dneh od odpiranja
ponudb.
X. Informacije: vse informacije v zvezi z
razpisom se lahko dobijo na sedežu Občine
Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, Krško, vsak uradni delovni dan,
od 8. do 9. ure, na tel. št. 49-81-319. Kontaktna oseba: Magda Krošelj.
Občina Krško
Ob-49823
Na podlagi 33. člena zakona o lokalni
samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93; 6/94 –
odločba US RS, 45/94 – odločba US RS,
57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96
odločba – US RS, 44/96 – odločba US
RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS, 74/98, 59/99 – odločba US
RS in 70/00) in 35. člena statuta občine
Krško (Ur. list RS, št. 98/00 – prečiščeno
besedilo), sprejetega odloka o proračunu
Občine Krško (Ur. list RS, št 27/01), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. list RS št: 13/00,
65/00, 97/00 in 9/01) in Pravilnika o namenu, načinu in virih financiranja kmetijstva
v občini Krško (Ur. list RS, št. 16/99), objavlja Občina Krško
javni razpis
za sofinanciranje programov v
rastlinski pridelavi v letu 2001
Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov v
rastlinski pridelavi, za namene:
A. Sofinanciranje obnove vinogradov.
B. Sofinanciranje obnove sadovnjakov.
Sofinanciranje za namene A in B znaša v
skupnem znesku 3,500.000 SIT.
C. Sofinanciranje stroškov uvajanja integrirane pridelave zelenjave in ekološkega kmetovanja, v skupni višini do 2,000.000 SIT.
D. Sofinanciranje stroškov pridobivanja
dokumentacij za potrebe namakanja v ras-

tlinski pridelavi, izven namakalnega območja Kalce – Naklo, v skupni višini do
500.000 SIT.
Pogoji za pridobivanje sredstev:
A. Upravičenec je upravičen do subvencije v primeru:
– da skupaj z na novo obnovljeno površino vinogradov obdeluje skupaj najmanj 0,4
ha vinograda;
– da obnavlja vinograd na površini manjši od 0,1 ha in da so izkrčili vinograd s
samorodno trto ter zasadili površini z žlahtno trto;
– da je vpisan v register pridelovalcev
grozdja in vina na Upravni enoti.
B. Upravičenec je upravičen do subvencije v primeru:
– da ima skupaj z na novo obnovljeno
površino: najmanj 0,6 ha sadovnjakov, oziroma velikost na novo obnovljene površine
vsaj 0,2 ha (če že ima obstoječi sadovnjak
iste sadne vrste), oziroma 0,4 ha, če gre za
prvo sajenje nasada (jablane, hruške, breskve in marelice);
– da ima na novo obnovljeno površino
nasada vsaj 0,2 ha za lešnike in orehe.
C. Upravičenec je upravičen do subvencije v primeru:
– da kmetuje po »Smernicah za integrirano pridelavo vrtnin«;
– da kmetuje po priporočilih za ekološko kmetovanje v Sloveniji,
– da ima certifikat.
D. Upravičenec je upravičen do subvencije v primeru:
– da ima vsa potrebna dovoljenja in projekt za izvedbo investicije;
– poslovni načrt ali opis obstoječe investicije, proizvodnje in predvidenih učinkov
naložbe.
Dodatni pogoji:
A., B. Občina Krško bo sofinancirala programe obnove vinogradov in sadovnjakov,
ki so bili posajeni v sezoni jesen 2000/pomlad 2001.
C1. Občina Krško bo sofinancirala programe pri uvajanju integrirane pridelave zelenjave v primeru:
– da upravičenec priloži k razpisni dokumentaciji certifikat;
– da je najmanjša površina za katero se
uveljavlja subvencija 0.04 ha;
C2. Občina bo sofinancirala programe
ekološkega kmetovanja v primeru:
– da upravičenec priloži k razpisni dokumentaciji certifikat;
– da se upravičenec obvezuje, da bo
kmetoval vsaj še tri naslednja leta po pridobitvi sredstev za ta namen;
– dokazila-račun o plačanih stroških kontrole.
D. Občina bo sofinancirala stroške pridobivanja dokumentacije za potrebe namakanja v rastlinski pridelavi in trsničarstvu, v
primeru:
– poslovni načrt ali opis obstoječe investicije, proizvodnje in predvidenih učinkov
naložbe.
II. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Upravičenci do sredstev po tem razpisu
so fizične osebe, oziroma kmetje ki opravljajo kmetijsko dejavnost na kmetiji v občini
Krško in investirajo na območju občine Krško.
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Zahtevek za sredstva vlagajo upravičenci iz prejšnjega odstavka v svojem imenu ali
njihovi pooblaščenci za njihov račun.
III. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev namenjenih za
sofinanciranje:
A. obnove vinogradov, v višini 250.000
SIT/ha.
B. obnove sadovnjakov:
– sadike jablan, hrušk, breskev: 130
SIT/sadiko.
– sadike orehov: 900 SIT/sadiko.
C. stroškov uvajanja integrirane pridelave zelenjave in ekološkega kmetovanja, v
skupni višini do 2,000.000 SIT.
D. stroškov za delno pokrivanje potrebne dokumentacije za potrebe namakanja,
v višini do 50% izkazane vrednosti stroškov
dokumentacije.
Razpisna sredstva so evidentirana na
proračunski postavki 5001 – Intervencije v
kmetijski pridelavi.
IV. Merila za izbiro programov: merila za
izbiro programov so razvidna iz vsebine razpisa.
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za
rastlinsko pridelavo, z namenom razvoja sadjarske pridelave in obnove vinogradov širjenja integrirane pridelave vrtnin na njivskih
površinah na prostem in v zavarovanih prostorih ter širjenje in ohranjanje ekološkega
kmetovanja. Upravičenec mora izkoristiti
sredstva po tem razpisu najkasneje do
31.12.2001.
V. Vsebina zahtevka: zahtevek je sestavljen iz pisne vloge in dokumentacije k vlogi.
1. Način vlaganja zahtevkov:
– upravičenci vlagajo zahtevke na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo na Oddelku
za gospodarske dejavnosti Občine Krško
ali na sedežih Zadrug ali pri območni Kmetijski svetovalni službi;
– obrazci naj bodo izpolnjeni čitljivo z
velikimi tiskanimi črkami;
– upravičenci vlagajo zahtevke direktno
na Občino Krško.
Zahtevku mora biti priloženo za namene A:
– fotokopijo odločbe o vpisu v register
pridelovalcev grozdja in vina;
– izjavo občine, da obnova ni v nasprotju
z občinskimi plani;
– fotokopije računov o nakupu trsnih cepljenk;
– kopijo katastrskega načrta s šrafirano
parcelo in podčrtano parcelno številko na
kateri bo potekala obnova ali na novo zasajeni vinograd, za upravičence, ki niso kandidirali na javni razpis MKGP v letu 2001.
Zahtevku morajo biti priloženo za namene B:
– fotokopije računov o nakupu sadnih
sadik;
– kopijo katastrskega načrta s šrafirano
parcelo in podčrtano parcelno številko na
kateri bo potekala obnova ali na novo zasajeni nasad;
– zemljiško knjižni izpisek, če je iz njega
razvidna tudi površina parcele ali izpis iz
katastra za parcele, kjer poteka obnova;
– Odločba UE o vpisu v register pridelovalcev grozdja in vina.
Zahtevku morajo biti priloženo za namene C:
C1.
– prijavni obrazec za nadzor integrirane
pridelave v letu 2001,
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– certifikat;
– izjavo upravičenca, da bo kmetoval v
skladu s Smernicami še najmanj tri leta od
prejema sredstev v skladu z razpisom;
– dokazila-račun o plačanih stroških.
C2. – prijavni obrazec ekološke kmetije v
letu 2001 in poročilo o opravljenem nadzoru;
– potrdilo, da je celotno kmetijsko gospodarstvo v letu 2000 izpolnjevalo min.
pogoje ekološkega kmetovanja v skladu s
priporočili;
– prijavni obrazec za nadzor ekološke
kmetije v letu 2001;
– certifikat;
– izjavo upravičenca, da bo kmetoval v
skladu s priporočili še najmanj tri leta od
leta pridobitve subvencije za ta namen;
– dokazila-račun o plačanih stroških.
Zahtevku morajo biti priloženo za namene D:
– dokazila o plačani dokumentaciji za potrebe namakanja.
2. Prednost imajo vlagatelji:
– ki imajo sklenjene dolgoročne pogodbe z Zadrugami, za namene A in B;
– ki jim je rastlinska pridelava osnovna
dejavnost, za namene A in B;
– iz hribovskih in višinskih območij, za
namene C2;
– ki v letu 2001 uvajajo zaščito pred
škodljivci s pomočjo predatorskih vrst, za
namene C1.
Opomba: občinska uprava lahko po odpiranju vlog preveri resničnost podatkov na
terenu. V primeru ugotovljenih neresničnih
podatkov, upravičencu ne bodo za namene
odobrena sredstva in izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih sredstev za naslednjih pet let.
VII. Obravnava vlog: vloge bo obravnavala tri članska komisija, ki jo imenuje župan.
Vse pravočasne vloge bodo ocenjene
na osnovi pravočasne in popolne vloge.
Upravičencu bodo sredstva dodeljena v
roku 60 dni po izteku razpisnega roka.
Nepravočasne vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
Predlagatelja nepopolne vloge komisija
v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je
pet dni od dneva prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem
roku ne dopolni se zavržejo.
VIII. Rok za vložitve zahtevkov: vloge s
predpisano dokumentacijo morajo prispeti
najkasneje do petka 31. 8. 2001, na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
A: » ne odpiraj – javni razpis – rastlinska
pridelava-vinogradi«.
B: »ne odpiraj – javni razpis – rastlinska
pridelava-sadovnjaki«.
C: »ne odpiraj-javni razpis- rastlinska pridelava-integrirana pridelava vrtnin, oziroma
ekološko kmetovanje«.
D: »ne odpiraj-javni razpis-rastlinska pridelava-namakanje«.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila v torek, 4. 9. 2001.
Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Rok za obveščanje o izidu razpisa:
upravičenci bodo o dodelitvi sredstev obve-
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ščeni najkasneje v 30 dneh od odpiranja
ponudb.
X. Informacije: vse informacije v zvezi z
razpisom se lahko dobijo na sedežu Občine
Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, Krško, vsak uradni delovni dan,
od 8. do 9. ure, na tel. št. 49 81 319.
Kontaktna oseba: Magda Krošelj.
Občina Krško
Št. 301-1/2001
Ob-50083
Občina Krško, CKŽ 14, Krško objavlja
na podlagi določil Odloka o proračunu občine Krško za leto 2001 (Ur. l. RS, št.
27/01) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 13/00)
javni razpis
za sofinanciranje udeležbe podjetij na
sejmih v tujini, za sofinanciranje
udeležbe na strokovnih seminarjih
v tujini, za sofinanciranje strokovnega
in specialističnega izobraževanja
podjetij občine Krško
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so sredstva proračuna občine Krško za sofinanciranje:
– udeležbe podjetij na sejmih v tujini in
specializiranih sejmih doma,
– udeležbe na strokovnih seminarjih v
tujini in doma,
– strokovnega in specialističnega izobraževanja.
Občina Krško bo financirala do 30 %
stroškov udeležbe na sejmih v tujini, stroškov udeležbe na strokovnih seminarjih in
stroškov strokovnega in specialističnega izobraževanja v letu 2001.
II. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe in fizične osebe (s.p.), ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini,
– da je v rednem delovnem razmerju več
kot 20 ljudi oziroma da je njihov letni prihodek iz poslovanja več kot 10,000.000 SIT,
– da podjetje ni v stečajnem postopku.
III. Višina razpoložljivih sredstev: višina
sredstev, ki so na razpolago za namene
tega razpisa (za sofinanciranje udeležbe podjetij na sejmih v tujini, za sofinanciranje
udeležbe na strokovnih seminarjih v tujini,
za sofinanciranje strokovnega in specialističnega izobraževanja podjetij občine Krško) je 3,500.000 SIT na proračunski postavki 5220 Razvojni projekti. Sredstva se
delijo na podlagi meril, ki so sestavni del
tega razpisa. Sredstva morajo biti porabljena najpozneje do 31. 12. 2001.
IV. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev: Občina Krško financirala maksimalno 30 % stroškov nastopov na
sejmih, izobraževanja in seminarjev. Stroški, ki bodo predmet subvencioniranja, morajo biti direktno povezani z omenjenimi aktivnostmi.
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe in fizične osebe (s.p.), ki izpolnjujejo
enega od naslednjih pogojev:
– da je proizvodnja podjetja razvojno
usmerjena,
– da se s pridobljenimi znanji bistveno
povečuje možnosti uspeha in se pridoblje-

na znanja navezujejo na predmet dejavnosti,
– da se promovirajo izdelki lastnega razvoja z visoko vsebnostjo znanja,
– da aktivno sodelujejo na seminarju v
tujini,
– da je promocija na tujih in domačih
sejmih del njihove prodajne strategije,
– da ima podjetje vzpostavljeno elektronsko povezavo z okoljem.
V. Vsebina zahtevka: zahtevek je sestavljen iz pisne vloge, ki vsebuje podatke o
prosilcu: ime in priimek, točen naslov, telefon, ime odgovorne osebe, ŽR, davčna št.,
mat. št. in dokumentacije:
1. osnovne podatke o podjetju,
2. registracija podjetja ali potrdilo o vpisu v register podjetnikov in odločba za
opravljanje dejavnosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
3. poslovno poročilo za preteklo leto,
4. prijavnica za sejem,
5. namen promocijske aktivnosti na sejmu,
6. finančno konstrukcijo sejemske aktivnosti,
7. dokazila o prijavi na seminar in program seminarja,
8. stroški seminarja in izobraževanja, ki
je predmet razpisa,
9. poročilo o višini sredstev, ki se namenja za izobraževanje v podjetju,
10. dokazilo pristojne institucije, da vlagatelj ni pod prisilno poravnavo, v stečaju ali
v likvidaciji ali da je prenehal poslovati na
podlagi sodnega ali druge prisilne odločbe,
ne sme biti starejše od 30 dni,
11. izjavo vlagatelja, da so vsi podatki v
vlogi resnični in da so kopije dokumentov
enake originalom,
12. izjavo, da se vlagatelj strinja s predloženo pogodbo.
VI. Naknadno zahtevana dokumentacija
– potrdilo o opravljenem izobraževanju
oziroma seminarju,
– poročilo o nastopu na sejmu z obračunom.
VII. Obravnava vlog:
1. Vloge bo obravnavala tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.
2. Vse pravočasno prispele vloge bodo
ocenjevane na podlagi meril, ki so sestavni
del razpisa.
3. Na podlagi zapisnika komisije župan
s sklepom odloči o višini dodeljenih sredstev.
4. Sredstva bodo upravičenci koristili v
skladu s sklenjenimi pogodbami.
5. Prepozno prejete vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo.
6. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže.
VIII. Roki za vložitve: zahtevki za dodelitev sredstev po tem razpisu morajo prispeti
najkasneje do 31. 8. 2001 na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: “Ne odpiraj - javni
razpis za podjetja.“
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Datum odpiranja vlog bo 3. 9. 2001 ob
10. uri na Občini Krško. Odpiranja niso javna.
IX. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa: vsi predlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 30 dni po odpiranju vlog.
X. Informacije: vse informacije v zvezi z
javnim razpisom lahko dobite na Občini Krško, CKŽ 14, Oddelek za gospodarske dejavnosti vsak dan od 8. do 10. ure na tel.
številki 49-81-292, kontaktna oseba Melita
Čopar.
Občina Krško
Ob-49824
Na podlagi 91. člena statuta Občine Ribnica (Ur. l. RS, št. 37/00), 5. člena Pravilnika o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč
v lasti Občine Ribnica (Ur. l. RS, št. 95/99),
47. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur.
l. RS, št. 44/97) ter sklepa Občinskega
sveta občine Ribnica, ki je bil sprejet na 9.
redni seji Občinskega sveta občine Ribnica
dne 6. 4. 2000 objavlja Občina Ribnica
javni razpis
z zbiranjem pismenih ponudb za
prodajo nezazidanega stavbnega
zemljišča za izgradnjo stanovanjskega
bloka na Knafljevem trgu v Ribnici
1. Prodajalec je Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
2. Predmet prodaje je nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 119/59 zelenica v
izmeri 18 a 39 m2, pripisana pri zemljiškoknjižnem vložku št. 1097 k.o. Ribnica.
3. Izklicna cena nezazidanega stavbnega zemljišča iz 2. točke znaša po cenilnem
zapisniku sodno zapriseženega cenilca
gradbene stroke Jožeta Miheliča na dan 4.
5. 2001, 6,413.622,84 SIT.
4. Uspeli ponudnik bo dolžan poravnati
tudi stroške do izdaje gradbenega dovoljenja v skupnem znesku 15,342.423,57 SIT.
5. Za kupnino in skupne stroške iz 4.
točke bo uspeli ponudnik zagotovil ustrezno število stanovanjskih enot v bodočem
objektu, s tem da se morebitno razlika do
vrednosti polne stanovanjske enote poračuna. Točno število stanovanjskih enot in ostali
pogoji se določijo v pogodbi glede na ponujeno ceno za m2 neto stanovanjske površine
in izklicano višino kupnine.
6. Stavbno zemljišče se nahaja na Knafljevem trgu v Ribnici in je predvideno za
gradnjo stanovanjskega bloka P+4. Bodoči
investitor bo moral upoštevati vse pogoje, ki
so navedeni v gradbenem dovoljenju št.
0304-351-76/98 z dne 24. 5. 2000, ki ga
je izdala Upravna enota Ribnica. Pred pričetkom gradnje si bo moral bodoči investitor pridobiti spremenjeno gradbeno dovoljenje zaradi spremembe imena investitorja
in nove parcelne številke po že izvedeni
parcelaciji.
7. Varščino v višini 10% od navedene
izklicne cene plačajo ponudniki na žiro račun
Občine
Ribnica,
št.
51310-630-12019, APP Ribnica. Varščina
bo uspelemu ponudniku vrnjena v roku 3
dni po podpisu pogodbe s prodajalcem,
neuspelim ponudnikom pa brez obresti vr-

njena v roku 3 dni po končani izbiri najugodnejšega ponudnika.
Rok za sklenitev menjalne pogodbe je
15 dni po pravnomočnosti sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika, ki ga sprejme
župan. Kupnina in skupni stroški iz 4. točke
se zavaruje z vknjižbo zastavne pravice na
prodani nepremičnini in se hkrati zavaruje z
bančno garancijo, ki jo je kot instrument
zavarovanja treba predložiti ob podpisu pogodbe.
8. Pristojbine za sestavo notarskega zapisa ter davek na promet nepremičnin plača
uspeli ponudnik, stroške v zvezi s prenosom lastništva pa nosi prodajalec.
9. Z gradnjo je treba pričeti v letu 2001,
rok za dokončanje pa je do konca leta
2002. V primeru, da uspeli ponudnik ne
pridobi gradbenega dovoljenja in ne prične
z gradnjo do konca leta 2001, je dolžan
stavbno zemljišče vrniti Občini Ribnica ter
poravnati stroške, ki so nastali zaradi razdrtja pogodbe ter vso morebitno drugo škodo, Občina Ribnica pa mu je dolžna vrniti
kupnino brez obresti.
V primeru, da uspeli ponudnik ne izpolni
pogoja dokončanja objekta v predpisanem
roku, se določi pogodbena kazen.
10. Investitor do izdaje uporabnega dovoljenja brez soglasja prodajalca ne sme
obremenjevati ali odtujevati nepremičnine,
ki je predmet tega razpisa.
11. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici v vložišče Občine Ribnica najkasneje do 26. junija 2001 do 12. ure, na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, z
oznako »Ne odpiraj – ponudba za razpis za
prodajo stavbnega zemljišča za izgradnjo
stanovanjskega bloka na Knafljevem trgu«.
12. Ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– predmet ponudbe.
– ponujene cene za m2 nezazidanega
stavbnega zemljišča,
– navesti je treba ceno za m2 finalno obdelanega neto stanovanjskega prostora (ca.
200 m2), ki jih želi Občina Ribnica zamenjati za kupnino in stroške iz 4. točke,
– potrdilo o državljanstvu (izvirnik ali overjena fotokopija) za fizično osebo, ali izpisek
iz sodnega registra za pravno osebo (izvirnik ali overjena fotokopija),
– davčno številko in potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih ter lastno izjavo o plačanih zapadlih obveznosti do svojih upnikov,
– dokazilo o vplačilu varščine v višini
10% izklicne cene,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse
razpisne pogoje,
– okvirni terminski plan izgradnje stanovanjskega bloka in navedba najkrajšega
možnega roka izgradnje.
13. Drugi pogoji:
– v javnem razpisu lahko sodelujejo vse
fizične osebe, državljani Republike Slovenije in pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji,
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene.
14. Odpiranje ponudb oziroma javna dražba bo v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, v četrtek, 28.

Št.
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junija 2001 ob 9. uri. Odpiranje bo vodila
komisija naročnika.
15. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala:
– višja cena za m2 zemljišča,
– nižja cena za m2 finalno obdelane netto stanovanjske površine,
– krajši rok izvedbe, in sicer v razmerju
60:40:10.
16. Občina Ribnica si pridržuje pravico,
da kljub ustreznosti ponudbe z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe.
17. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom,
kakor tudi obstoječo projektno dokumentacijo, lahko interesenti dobijo na Občini Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica,
Oddelek za okolje in prostor ali na tel.
01/837-20-06, pri Danilu Hočevarju. Na
vpogled je gradbeno dovoljenje, PGD-PZI,
možen je tudi ogled zemlišča po predhodni
najavi.
Občina Ribnica
Ob-49825
Na podlagi 91. člena Statuta Občine Ribnica (Ur. l. RS, št. 37/00), 5. člena Pravilnika o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč
v lasti Občine Ribnica (Ur. l. RS, št. 95/99),
47. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur.
l. RS, št. 44/97) ter sklepa Občinskega
sveta občine Ribnica, ki je bil sprejet na 9.
redni seji Občinskega sveta občine Ribnica
dne 6. 4. 2000 objavlja Občina Ribnica
javni razpis
z zbiranjem pismenih ponudb za
prodajo nezazidanega stavbnega
zemljišča za izgradnjo garažne hiše na
Knafljevem trgu v Ribnici
1. Prodajalec je Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
2. Predmet prodaje je nezazidano stavbno zemljišče na parc. št. 119/60 zelenica
v izmeri 12 a 62 m2, pripisana pri zemljiškoknjižnem vložku št. 1097 k.o. Ribnica.
3. Izklicna cena nezazidanega stavbnega zemljišča iz 2. točke znaša po cenilnem
zapisniku sodno zapriseženega cenilca
gradbene stroke Jožeta Miheliča na dan 4.
5. 2001, 3,517.648,32 SIT.
4. Uspeli ponudnik bo dolžan poravnati
tudi stroške do izdaje lokacijskega dovoljenja v skupnem znesku 336.954,39 SIT.
5. Stavbno zemljišče se nahaja na Knafljevem trgu v Ribnici in je predvideno za
gradnjo garažne hiše. Bodoči investitor bo
moral upoštevati vse pogoje, ki so navedeni
v
lokacijskem
dovoljenju
št.
05-FM-351-76/98 z dne 9. 6. 1998, ki ga
je izdala Upravna enota Ribnica. Pred pričetkom gradnje si bo moral bodoči investitor pridobiti spremenjeno lokacijsko dovoljenje zaradi spremembe imena investitorja
in nove parcelne številke po že izvedeni
parcelaciji. Uspeli ponudnik si bo moral pred
pričetkom gradnje pridobiti gradbeno dovoljenje. Pred izdajo gradbenega dovoljenja
bo dolžan poravnati tudi komunalni prispevek in stroške izdaje soglasij za potrebne
komunalne priključke.
6. Garažna hiša je predvidena kot trietažni objekt s tlorisnimi dimenzijami ca. 18 × 28
m ±10%, z vkopano kletno etažo, pritličjem
in nadstropjem. Predvidena je armirano be-
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tonska konstrukcija s poševno streho naklona ca. 30–35 stopinj. V vsaki etaži bo predvidoma 16 garaž (min.dimenzije 3,5 × 6 m).
Po končani gradnji mora izbrani ponudnik
vzpostaviti okolico v urejeno stanje.
7. Varščino v višini 10% od navedene
izklicne cene plačajo ponudniki na žiro račun
Občine Ribnica, št. 51310-630-12019, APP
Ribnica. Varščina bo uspelemu ponudniku
vračunana v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v roku 3 dni po končani izbiri
najugodnejšega ponudnika.
8. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
stavbnega zemljišča je 15 dni po pravnomočnem sklepu o izbiri najugodnejšega ponudnika, ki ga sprejme župan. Kupnino mora
uspeli ponudnik plačati v celoti 30 dneh od
sklenitve pogodbe, pri čemer se vaščina
všteje v kupnino.V primeru, da uspeli ponudnik ne bo sklenil pogodbe ali plačal kupnine v roku, se šteje, da odstopa od nakupa,
morebiti že sklenjena pogodba se šteje za
razdrto, plačano varščino obdrži prodajalec.
Lastništvo na nepremičnini, ki je predmet tega razpisa, preide na kupca po plačilu kupnine.
9. Pristojbine za sestavo notarskega zapisa ter davek na promet nepremičnin plača
uspeli ponudnik, stroške v zvezi s prenosom lastništva pa nosi prodajalec.
10. Z gradnjo je treba pričeti v letu 2001,
rok za dokončanje pa je do konca leta
2002. V primeru, da uspeli ponudnik ne
pridobi gradbenega dovoljenja in ne prične
z gradnjo do konca leta 2001, je dolžan
stavbno zemljišče vrniti Občini Ribnica ter
poravnati stroške, ki so nastali zaradi razdrtja pogodbe ter vso morebitno drugo škodo, Občina Ribnica pa mu je dolžna vrniti
kupnino brez obresti.
V primeru, da uspeli ponudnik ne zaključi
z gradnjo oziroma gradnje ne zaključi v predpisanem roku, se določi pogodbena kazen.
11. Investitor do izdaje uporabnega dovoljenja brez soglasja prodajalca ne sme
obremenjevati ali odtujevati nepremičnine,
ki je predmet tega razpisa.
12. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici v vložišče Občine Ribnica najkasneje do 26. junija 2001 do 12. ure, na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, z
oznako »Ne odpiraj – ponudba za razpis za
prodajo stavbnega zemljišča za garažno hišo na Knafljevem trgu«.
13. Ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– predmet ponudbe,
– ponujena cena za m2 nezazidanega
stavbnega zemljišča,
– potrdilo o državljanstvu (izvirnik ali overjena fotokopija) za fizično osebo, ali izpisek
iz sodnega registra za pravno osebo (izvirnik ali overjena fotokopija),
– davčno številko in potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih ter lastno izjavo o plačanih zapadlih obveznosti do svojih upnikov,
– dokazilo o vplačilu varščine v višini
10% izklicne cene,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
vse razpisne pogoje,
– okvirni terminski plan izgradnje garažne hiše in navedba najkrajšega možnega
roka izgradnje.
14. Drugi pogoji:
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– v javnem razpisu lahko sodelujejo vse
fizične osebe, državljani Republike Slovenije in pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji,
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene.
15. Odpiranje ponudb oziroma javna dražba bo v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, v četrtek, 28.
junija 2001 ob 8. uri. Odpiranje bo vodila
komisija naročnika.
16. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala:
– višja cena za m2 zemljišča,
– krajši rok izvedbe,
in sicer v razmerju (90:10).
17. Občina Ribnica si pridržuje pravico,
da kljub ustreznosti ponudbe z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe.
18. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom,
kakor tudi obstoječo projektno dokumentacijo, lahko interesenti dobijo na Občini Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica,
Oddelek za okolje in prostor ali na tel.
01/837-20-06, pri Danilu Hočevarju. Na
vpogled je lokacijska dokumentacija, lokacijsko dovoljenje in idejna zasnova, možen
je tudi ogled zemljišča po predhodni najavi.
Občina Ribnica

Javne dražbe
Ob-49902
Na podlagi sklepa mestnega sveta št.
085-07-1/98 z dne 26. 4. 2001 Mestna
občina Nova Gorica in določil uredbe o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in
premičnin v lasti Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 52/98 in 61/99) objavljamo
javno dražbo
z zbiranjem pisnih ponudb
1. Predmet prodaje sta 2 apartmarja (št.
3 in 4) v I. nadstropju, objekta Paviljon C-1,
Frankopanska bb, Punat, KRK (parc. št.
9037 k.o. Punat) s površino 27,06 m2.
2. Ponudnik naj v pisni ponudbi navede št.
apartmaja in ponujeno ceno, ki ne sme biti
nižja od izklicne cene v višini 2,529.500 SIT.
3. Javno odpiranje ponudb bo v torek
26. 6. 2001 ob 13.15 v Stekleni dvorani
Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, Nova Gorica.
Pogoji razpisa:
1. Nepremičnine se prodajajo po načelu
“videno-kupljeno”. Prodajalec ni vpisan v
zemljiški knjigi, tako da kupec prevzame
vse rizike glede vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo na Hrvaškem.
2. Pisne ponudbe z oznako “Ponudba
za Punat – Ne odpiraj” morajo ponudniki
dostaviti najkasneje do 26. 6. 2001 do 13.
ure, na naslov: Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni do 29. 6.
2001.
3. Vsi stroški in dajatve v zvezi s prenosom lastništva bremenijo kupca.
4. Interesenti morajo vplačati varščino v
višini 300.000 SIT do vključno 26. 6. 2001

na ŽR Mestne občine Nova Gorica št.
52000-630-7001.
5. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo v 15 dneh od javnega odpiranja ponudb
in plačati kupnino v roku 8 dni od uveljavitve
pogodbe.
6. Vplačano varščino bo prodajalec
uspelemu ponudniku vračunal v kupnino,
neuspelim ponudnikom pa vrnil v 8 dneh
brez obresti.
7. Vse informacije v zvezi z razpisom lahko dobite v stavbi Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica
ali na tel. 05/33-50-125 (soba 13/I).
Mestna občina Nova Gorica
Ob-49904
Občina Pivka objavlja na podlagi sklepa
Občinskega sveta občine Pivka, št.
03201-17/2000 z dne 1. 3. 2000
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet javne dražbe je stanovanje
št. 5/II v objektu Kolodvorska cesta 14, v
Pivki, v izmeri 61,60 m2; izklicna vrednost
je 8,387.073 SIT.
2. 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.
3. Za sodelovanje na javni dražbi je potrebno plačati varščino v višini 10% izklicne
cene najkasneje do ponedeljka 18. 6. 2001
na žiro račun Občine Pivka št.
52200-630-61033. Le-ta se bo neuspelim
dražiteljem vrnila v roku 8 dni po opravljeni
dražbi, dražitelju, ki bo na dražbi uspel, pa
bo vračunana v kupnino.
4. Prometni davek, stroške cenitve, stroške objave plača Občine Pivka, vse ostale
dajatve skupaj s stroški vpisa v zemljiško
knjigo plača kupec.
5. Kupec je dolžan pogodbo podpisati v
15 dneh po končani prodaji, kupnino pa je
dolžan plačati v 8 dneh po podpisbu pogodbe. V nasprotnem primeru se pogodba
razdre.
6. Ogled nepremičnin bo mogoč po
predhodnem dogovoru.
7. Javna dražba bo v sredo, 20. 6. 2001,
s pričetkom ob 9. uri v sejni dvorani Občine
Pivka, na Kolodvorski cesti 5, v Pivki.
8. Dodatne nformacije dobijo interesenti
na Občini Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, tel. 05/72-10-100, kontaktna oseba
Barbara Lenarčič.
Občina Pivka

Razpisi delovnih
mest
Št. 111-3/01-0515
Ob-49851
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 30. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Ur. l. RS, št. 20/97):
a) 1 prosto mesto državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu
na sedežu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
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diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje, določene v 25. členu Zakona o
državnem pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu Zakona o
državnem pravobranilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 32/01/01
Ob-49854
Podjetje KA – PIS, d.o.o., razpisuje nova delovna mesta za delo v tujini – BIH:
1. Tehnični vodja proizvodnje.
Pogoj: višja ali visoka izobrazba / elektro-strojna smer.
2. Razvojnik elektro proizvodov.
Pogoj: visoka izobrazba oziroma magisterij elektro smeri.
3. Direktor finančno-računovodskega
sektorja SLO-BIH.
Pogoj: visoka izobrazba ustrezne smeri.
Za vsa delovna mesta se zahteva:
– 5 let delovnih izkušenj na enakih ali
podobnih delih,
– poznavanje računalniških programov,
– znanje srbohrvaškega jezika.
Za osebni pogovor se lahko dogovorite
po telefonu 03/713-10-00. Na pogovor prinesite življenjepis in vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev.
KA – PIS, d.o.o., Petrovče
Št. 111-2/2001
Ob-49916
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96
in 24/98):
a) 1 prosto mesto višjega sodnika na
gospodarskem oddelku Višjega sodišča
v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
Diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v
3. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 56/2001
Ob-49861
Študentska založba Študenske organizacije Univerze v Ljubljani, Zavod za založniško dejavnost, Beethovnova 9, 1000 Ljubljana, razpisuje 6 prostih mest za naslednje
urednike/ce knjižnih zbirk:
1. odgovornega urednika/co zbirke
Claritas,
2. odgovornega urednika/co zbirke
Beletrina,
3. odgovornega urednika/co zbirke
Koda,
4. odgovornega urednika/co zbirke
Scripta,
5. odgovornega urednika/co Časopis za kritiko znanosti (ČKZ),

6. glavnega urednika/co Časopis za
kritiko znanosti (ČKZ).
Pogoji za razpisana mesta pod točkami
od 1. do 5.:
Kandidat/ka za urednika/co mora poleg
splošnih z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji,
– ima univerzitetno izobrazbo; ali ima dokončan najmanj tretji letnik in ima eno leto
uredniških izkušenj,
– pozna področje založništva,
– ima komunikacijske in organizacijske
sposobnosti,
– predloži dveletno zasnovo uredniške
politike knjižne zbirke.
Kandidat/ka mora kandidaturi priložiti naslednja dokazila:
– kopijo dokazila o ustrezni izobrazbi,
– kratek življenjepis,
– potrdilo o stalnem bivališču v Republiki Sloveniji,
– dveletno zasnovo uredniške politike
knjižne zbirke.
Pogoji za razpisano mesto pod 6. točko:
Kandidat/ka za urednika/co mora poleg
splošnih z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji,
– ima univerzitetno izobrazbo; ali ima dokončan najmanj tretji letnik in ima eno leto
uredniških izkušenj,
– pozna področje založništva,
– ima organizacijske sposobnosti,
– predloži okvirni program financiranja
knjižne zbirke za obdobje dveh let.
Kandidat/ka mora kandidaturi priložiti naslednja dokazila:
– kopijo dokazila o ustrezni izobrazbi,
– kratek življenjepis,
– potrdilo o stalnem bivališču v Republiki Sloveniji,
– okvirni program financiranja knjižne
zbirke za obdobje dveh let.
Kandidature z ustreznimi dokazili najkasneje v roku 8 dni po objavi pošljite na naslov: Svet zavoda Študentska založba, Beethovnova 9, 1000 Ljubljana, s pripisom
“Ne odpiraj, prijava na razpis za prosto mesto urednika pod ustrezno zaporedno številko”.
Kandidat/ka bo izbran/a za dobo štirih
let z možnostjo ponovno reelekcije. Kandidati/tke bodo o izbiri obveščeni najkasneje
v roku 30 dni po objavi razpisa.
Študentska založba Ljubljana
Št. 56/2001
Ob-49862
Študentska založba Študenske organizacije Univerze v Ljubljani, Zavod za založniško dejavnost, Beethovnova 9, 1000 Ljubljana, razpisuje prosto delovno mesto za
direktorja Študentske založbe.
Kandidat/ka za direktorja/ico mora poleg splošnih z zakonom določenih pogojev,
izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima stalno bivališče in je državljan Republike Slovenije,
– ima univerzitetno izobrazbo družboslovne, humanistične, ekonomske, organizacijske, ali pravne smeri,
– ima najmanj eno leto izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
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– ima izkazane organizacijske, komunikacijske in vodstvene sposobnosti,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– ima izdelano vizijo razvoja zavoda.
Kandidat/ka mora kandidaturi priložiti naslednja dokazila:
– kopijo dokazila o ustrezni izobrazbi,
– kratek življenjepis,
– potrdilo o stalnem bivališču v Republiki Sloveniji,
– vizijo razvoja zavoda.
Kandidature najkasneje v roku 8 dni po
objavi pošljite na naslov: Svet zavoda Študentska založba, Beethovnova 9, 1000
Ljubljana, s pripisom “Ne odpiraj, prijava na
razpis za prosto delovno mesto direktorja”.
Kandidat/ka bo izbran/a za dobo štirih
let z možnostjo ponovno reelekcije. Kandidati/tke bodo o izbiri obveščeni najkasneje
v roku 30 dni po objavi razpisa.
Študentska založba Ljubljana

Druge objave
Ob-49833
Na podlagi sklepa o privatizaciji družbe
Goričane, tovarna papirja, d.d. in Pogodbe
o ureditvi medsebojnih razmerij z dne 29.
5. 2001, Slovenska razvojna družba, d.d.,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana, objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup 383.559 navadnih delnic
družbe Goričane, tovarna papirja
Medvode, d.d., Ladja 10, Medvode in
terjatve do navedene družbe
1. Predmet prodaje so:
– 383.559 navadnih imenskih delnic
družbe Goričane, tovarna papirja Medvode,
d.d., Ladja 10, Medvode (družba), z nominalno vrednostjo 1.000 SIT vsake delnice,
ki predstavljajo 85,36% osnovnega kapitala
družbe. Od tega prodaja Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana, 364.258 navadnih imenskih delnic družbe v svojem imenu in za svoj račun, kar predstavlja 81,06%
osnovnega kapitala, 19.301 navadnih imenskih delnic družbe pa v imenu in za račun
Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., kar predstavlja
4,30% osnovnega kapitala;
– terjatev Slovenske razvojne družbe,
d.d., Ljubljana, do družbe iz naslova dolgoročnega posojila po pogodbi št.
061/95-70A.
2. Ponudba za nakup delnic in terjatve
mora vsebovati naslednje elemente:
a) ponujeno ceno za nakup vseh
383.559 delnic družbe in ponujeno ceno
za nakup terjatve;
b) način in rok plačila kupnine;
c) zavarovanje plačila kupnine: v primeru
odloženega plačila kupnine je obvezno zavarovanje plačila kupnine z nepreklicno bančno garancijo prvovrstne banke, vnovčljivo
na prvi poziv;
d) poslovni načrt družbe s podrobno razdelanim predlogom razvojne strategije družbe, vključno s posledicami za zaposlovanje (načrt zaposlovanja), investicije (načrt
investicij), okolje in uveljavitev družbe na
domačem in tujih trgih;
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e) zagotovila ponudnika za uresničitev
poslovnega načrta družbe po posameznih
elementih iz točke (d);
f) zagotovitev dodatnih finančnih sredstev za financiranje poslovanja družbe;
g) poslovno in finančno bonitetno poročilo o ponudniku (računovodski izkazi za
leto 2000, za domače pravne osebe še
obrazec BON-1 in BON-2, druga ustrezna
dokazila);
h) dokazilo o vplačilu varščine.
3. Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične ali pravne osebe. Pravne osebe so dolžne k ponudbi priložiti izpis iz sodnega ali drugega ustreznega registra, ki ni
starejši od 30 dni s priloženim overjenim
slovenskim prevodom, če je izpis sestavljen
v tujem jeziku.
4. Kot pravočasne se bodo štele zgolj
ponudbe, ki prispejo na sedež Slovenske
razvojne družbe, d.d., Dunajska 160, 1000
Ljubljana, najkasneje do 16. 7. 2001 do
12. ure, v zaprti ovojnici s pripisom: “Javni
razpis za Goričane, d.d. – ne odpiraj!”.
5. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za oddajo ponudb vplačati na
žiro račun Slovenske razvojne družbe, d.d.,
Ljubljana, številka 50102-627-7001, varščino v znesku 50,000.000 SIT. Izbranemu
najugodnejšemu ponudniku bo varščina
všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo
varščina brezobrestno vrnjena po končanem
izboru najugodnejšega ponudnika.
6. Vse informacije v zvezi s predmetom
prodaje lahko dobijo ponudniki vsak delavnik od 10. do 12. ure, na Slovenski razvojni
družbi, d.d., pri Branetu Ambrožiču, tel.
01/589-48-58. Zainteresiranim ponudnikom
bo po predhodnem dogovoru z navedeno
osebo omogočen ogled družbe ter dostop
do posameznih informacij in dokumentov o
družbi in terjatvi za pripravo ponudbe.
7. Prispele ponudbe bo ocenila komisija
Slovenske razvojne družbe, d.d., Ljubljana,
za oceno ponudb tega javnega razpisa. Ponujena cena za nakup delnic in terjatve bo
pomemben kriterij za oceno ponudb, vendar bodo poleg cene upoštevani tudi drugi
elementi ponudb, ki so našteti v 2. točki.
Odločitev o izboru najugodnejšega ponudnika sprejme uprava Slovenske razvojne
družbe, d.d., Ljubljana.
8. Slovenska razvojna družba na podlagi
tega razpisa za javno zbiranje ponudb ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji delnic in
terjatve, ki so predmet tega razpisa, z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom.
Slovenska razvojna družba, d.d.
Ob-49859
Na podlagi 30. in 34. člena Zakona o
zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur.
l. RS, št. 30/98) – v nadaljevanju: Zakon in
Sklepa o privatizaciji družbe Iskra stikalni
elementi d.d. (Ur. l. RS, št. 58/99), Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana – v nadaljevanju: SRD, objavlja
ponudbo
za odkup delnic družbe Iskra stikalni
elementi, d.d., Videm-Dobrepolje z
uporabo načina interne razdelitve
I. Predmet ponudbe: ponudba se nanaša na odkup 24.793 navadnih imenskih
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delnic družbe Iskra stikalni elementi, d.d.,
Videm-Dobrepolje, ki so v lasti SRD in se
na podlagi Zakona in sklepa o privatizaciji
delnic privatizirajo z načinom interne razdelitve.
II. Upravičenci: ponudba se nanaša izključno na upravičence kot jih opredeljuje
zakon, in sicer:
– zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce družbe Iskra stikalni elementi,
d.d., oziroma njene pravne predhodnice ter
upravičence iz drugega odstavka 29. člena
zakona,
– ožje družinske člane zaposlenih, vendar samo pod pogojem, da bo število delnic, ki jih bodo upravičenci iz predhodne
alinee te ponudbe odkupili v interni razdelitvi, manjše od števila delnic, namenjenega
interni razdelitvi in zgolj za preostanek števila delnic, namenjenega interni razdelitvi.
III. Prodajna cena: prodajna cena za eno
delnico, z uporabo načina interne razdelitve, katere nominalna vrednost znaša 1.000
SIT, je 1.014 SIT.
IV. Vplačilo kupnine: vplačilo kupnine v
okviru interne razdelitve se opravi z izročitvijo lastniških certifikatov oziroma potrdil o
premalo izplačanih plačah, pri čemer se najprej v celoti uporabijo potrdila, šele nato
lastniški certifikati.
Če vrednost vplačil za delnice v interni
razdelitvi presega zmnožek števila delnic in
prodajne cene za eno delnico, se vplačila in
posledično ustrezno število delnic vsakemu
upravičencu zmanjša sorazmerno višini preplačila.
V. Čas vpisovanja, vpisna mesta: upravičenci lahko vpišejo in vplačajo delnice na
sedežu družbe Iskra stikalni elementi, d.d.,
Videm-Dobrepolje, Predstruge 29, s pričetkom osmega dne od objave v trajanju 60
dni, od ponedeljka do petka med 8. in 11.
uro.
VI. Izguba pravice do vpisa, dodatne informacije:
6.1. Upravičenci, ki v roku za vpis in vplačilo delnic po tej ponudbi, le-teh ne vpišejo
in vplačajo, izgubijo pravico sodelovati pri
interni razdelitvi.
6.2. To ponudbo SRD posreduje upravičencem zaradi izvajanja svojih obveznosti
po zakonu. Upravičencem so na sedežu
družbe na razpolago vsi potrebni podatki in
dokumentacija o gospodarskem stanju družbe, zato šteje, da so z gospodarskim stanjem družbe seznanjeni. SRD izključuje kakršnokoli jamčevanje za stvarne in pravne
napake na družbi, njenih sredstvih, pravicah ali obveznostih in/ali delnicah družbe,
ki so predmet te ponudbe.
6.3. Upravičenci lahko dobijo dodatne
informacije v zvezi s sodelovanjem pri privatizaciji ponujenih delnic na sedežu družbe
pri Mojci Vadlja, tel. 01/78-67-800.
Slovenska razvojna družba, d.d.
St 8/96-697
Ob-50087
To sodišče v skladu z določilom 154/II
in III člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93 in
39/97) v stečajnem postopku nad dolžnikom Pionir, Gradbeno industrijsko podjetje, p.o., Novo mesto – v stečaju, razglaša oklic za

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja
stečajnega dolžnika, in sicer dela parcele
št. 200/1, vpisane v vl. št. 667 k.o. Stara
vas, v izmeri 624 m2.
Izklicna cena za nepremičnino znaša
63.648 DEM in je plačljiva v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
Pogoji sodelovanja:
1. 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 Republike Slovenije.
2. Pooblaščenci, ki bodo zastopali ponudnike, morajo predložiti pooblastilo za zastopanje in ponujanje.
3. Ponudniki morajo najkasneje do dneva odpiranja ponudb vplačati varščino v višini 10% izklicne cene, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
vplačila in dokazilo o vplačani varščini predložiti.
4. Varščina mora biti vplačana na žiro račun stečajnega dolžnika GIP Pionir, p.o., Novo mesto – v stečaju, Kočevarjeva ulica št.
1, Novo mesto, številka 52100-690-68375,
ki je odprt pri Agenciji RS za plačilni promet,
Podružnica Novo mesto.
5. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo vrnjena v 5
delovnih dneh po odpiranju ponudb.
6. Izbrani ponudnik bo o izbiri obveščen
v roku pet delovnih dni po odpiranju ponudb.
7. Uspeli ponudnik mora kupoprodajno
pogodbo skleniti v 8 dneh po odpiranju ponudb. Če pogodba ni sklenjena v 8 dneh se
šteje, da je kupec od pogodbe odstopil,
zaradi česar se položena varščina zadrži.
8. Davek na promet z nepremičninami in
vse druge dajatve, povezane s prenosom
lastninske pravice ter stroške zemljiškoknjižnega prenosa plača kupec.
9. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev
za nepremičnine, ki so predmet prodaje;
vse je naprodaj po načelu “videno – kupljeno”.
10. Vsa druga določila, pomembna za
odnose med prodajalcem in kupcem, bodo
urejena v kupoprodajni pogodbi.
11. Stečajna upraviteljica na podlagi tega razpisa ni zavezana skleniti pogodbe o
prodaji predmeta s katerimkoli ponudnikom.
12. Pisne ponudbe ponudniki pošljejo
na naslov: GIP Pionir, p.o., Novo mesto – v
stečaju, Kočevarjeva ulica št. 1, Novo mesto, vključno do 16. 6. 2001, pod oznako
“Ne odpiraj – ponudba tržnica”, s priporočeno pošiljko.
13. Odpiranje ponudb bo dne 18. 6.
2001, v poslovni stavbi družbe Real, Kočevarjeva ulica št. 2, Novo mesto, v drugem
nadstropju desno, ob 14. uri.
14. Morebitne druge informacije so kupcem na voljo po telefonu št. 07/332-16-63.
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem telefonskem dogovoru.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 22. 5. 2001
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Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Ob-49860
1. V register političnih strank se pod
zaporedno številko 14, kjer je vpisana
stranka Demokratska stranka Slovenije,
s skrajšanim imenom Demokrati Slovenije ter s kratico imena DS in s sedežem v
Ljubljani, Linhartova ulica 13, vpišejo
spremembe statuta stranke, sprejete na II.
letni konferenci stranke dne 25. 3. 1995
in na 3. predčasnem kongresu stranke dne
15. 5. 1999.
2. Kot zastopnik politične stranke Demokratske stranke Slovenije se v register
političnih strank vpiše Mihael Jurak.

Legenda barv:
Kratica DS je črne barve,
pika v zgornjem delu znaka pa vijolične
barve.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 12100-0002/01-008
Ob-49986
1. Upravna enota Kranj sprejme v hrambo Pravila o organiziranosti in delovanju
sindikata družbe Iskratel Electronics.
Sedež sindikata je v Kranju, Ljubljanska
cesta 24/a.
Pravila o organiziranosti in delovanju sindikata družbe Iskratel Electronics, so z
dnem izdaje te odločbe, vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 165.
Št. 025-1/2001
Ob-49987
1. Veljavna Pravila za delovanje sindikata zdravstva in socialnega varstva
Splošna bolnišnica Izola, Polje 35a, Izola, ki so bila sprejeta na zboru dne 30. 3.
2001, se sprejmejo v hrambo pri Upravni
enoti Izola.
2. Pravila so vpisana v evidenco temeljnih aktov sindikatov pod zap. št. 20.
Št. 75102-028-3/2001
Ob-49991
Pravila Sindikata družbe Rudnidis,
Ljubljana, Jurčkova cesta 225, sprejeta
dne 26. 6. 2000, matična številka
1156551, se hranijo v Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 143, dne 30. 5.
2001.

Št. 029-4/01-402
Ob-50084
Pravila Sindikata družbenih in državnih organov Slovenije, Sindikata Temeljnega sodišča Novo mesto, enota v Krškem, ki so bila z odločbo št. 5-013-54/93
z dne 8. 11. 1993 vzeta v hrambo pri Občini Krško pod zap. št. 47, se vzamejo iz
hrambe in izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-49983
Ime glasila: Radio Kranj, Podjetje za
informiranje in ekonomsko propagando,
d.o.o., Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
Viri financiranja: prihodki od poslovanja.
Osnovni kapital družbe je sestavljen na
naslednji način:
– 37,33% zaposleni in bivši zaposleni v
notranjem odkupu,
– 52,67% Kmečka družba holding, d.d.,
Stegne 21, Ljubljana,
– 10% Slovenski odškodninski sklad,
Mala ulica 4/5, Ljubljana.
Direktor družbe je Marjan Potrata.
Člani nadzornega sveta so:
– Sodnja Zaplotnik – predsednik,
– Mirko Bartolac – član,
– Radovan Teslič – član.

Sklepi o privatizaciji
Št. 01-13
Ob-50226
Na podlagi 16. in 17. člena Zakona o
zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (UL
RS 30/98) – v nadaljevanju: zakon ter 210.
člena Zakona o splošnem upravnem postopku (UL RS 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 Kovinarska Vrhnika d.o.o., Sinja
Gorica 106, 1360 Vrhnika
1. V družbi Kovinarska Vrhnika d.o.o.,
Sinja Gorica 106, 1360 Vrhnika, matična
številka: 5066506, dejavnost: proizvodnja
karoserij za vozila, prikolic in polprikolic,
SRD izvede privatizacijo poslovnega deleža
v nominalni višini 97,371.200 SIT, kar predstavlja 40% v osnovnem kapitalu družbe.
2. Privatizacija se izvede na naslednje
načine:
2.1. Poslovni delež v višini 97,371.200
SIT, kar predstavlja 100% od poslovnega deleža iz točke 1. izreka tega sklepa, SRD proda delno ali v celoti strateškemu investitorju.
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2.2. Kolikor prodaja strateškemu investitorju delno ali v celoti ne uspe, se preostanek proda pooblaščenim investicijskim
družbam za lastniške certifikate.
3. Izhodiščna prodajna cena poslovnega deleža iz točke 2.1. izreka tega sklepa v
nominalni vrednosti 97,371.200 SIT znaša
113,103.000 SIT v skladu s cenitvijo pooblaščenega cenilca na dan 30. 9. 2000.
Prodajo deleža iz točke 2.1. izreka tega
sklepa SRD izvede z javnim zbiranjem ponudb.
4. Poslovni delež, ki je predmet prodaje, daje imetniku naslednja upravičenja:
– pravico do udeležbe pri upravljanju;
– pravico do udeležbe na dobičku, ki je
namenjen za izplačilo družbenikov v sorazmerju z višino poslovnega deleža;
– 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.
Št. 01-12
Ob-50227
Na podlagi 16. in 17. člena Zakona o
zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (UL
RS 30/98) – v nadaljevanju: zakon ter 210.
člena Zakona o splošnem upravnem postopku (UL RS 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 Blagovno trgovinski
center d.d., Ljubljana
1. V družbi Blagovno trgovinski center
d.d., Ljubljana, Šmartinska 152, šifra dejavnosti I 63.110 Prekladanje, matična številka: 5068681; SRD izvede privatizacijo
90.365 navadnih imenskih delnic, kar predstavlja 12,45% v osnovnem kapitalu družbe. Nominalna vrednost za delnico znaša
8.000 SIT.
2. SRD izvede privatizacijo delnic iz
predhodne točke z javno prodajo delnic – z
javno ponudbo.
3. Izhodiščna prodajna cena za navadno
imensko delnico 16.500 SIT.
4. Kupnino za delnice plača kupec v denarju.
5. Navadna delnica na ime 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.
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Št. 01-14
Ob-50228
Na podlagi 16. in 17. člena Zakona o
zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (UL
RS 30/98) – v nadaljevanju: zakon ter 210.
člena Zakona o splošnem upravnem postopku (UL RS 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
poslovnega deleža družbe Silkem,
proizvodnja zeolitov d.o.o., Kidričevo
1. V družbi SILKEM, proizvodnja zeolita
d.o.o., Kidričevo, Tovarniška ulica 10, proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij, matična številka: 5584060; SRD izvede
privatizacijo 64,66% navadnega poslovnega
deleža. Vrednost osnovnega kapitala družbe
je 718,912.000 SIT, nominalna vrednost poslovnega deleža SRD je 464,830.000 SIT.
2. SRD izvede privatizacijo poslovnega
deleža iz predhodne točke z javno prodajo
deleža – z javnim zbiranjem ponudb.
3. Izhodiščna prodajna cena za 64,66%
poslovni delež znaša 436,125.000 SIT.
4. Kupnino za poslovni delež plača kupec v denarju.
5. Navadni poslovni delež daje imetniku
pravico do:
– udeležbe pri upravljanju v sorazmerju
z višino poslovnega deleža;
– udeležbe na dobičku ki je namenjen
za izplačilo družbenikov v sorazmerju z višino poslovnega deleža;
– ustreznega dela preostalega premoženja v primeru stečaja oziroma likvidacije
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.

Objave delniških
družb
Obvestilo
Ob-50150
Družba SKB banka d.d., Ljubljana obvešča, da je dne 5. 6. 2001 registrskemu
sodišču v Ljubljani predložila Pogodbo o
pripojitvi Banke Societe Generale Ljubljana
d.d. k SKB banki d.d. (v obliki notarskega
zapisnika notarja Škrka, št. SV 782/01 z
dne 30. maja 2001), skupaj s poročilom
nadzornega sveta SKB banka d.d., Ljubljana, ki je pogodbo pregledal dne 5. 6. 2001.
Delničarje SKB banke d.d., Ljubljana
opozarjamo, da so jim na sedežu družbe od
dneva objave tega obvestila do dneva skupščine na vpogled naslednje listine:
1. Pogodba o pripojitvi Banke Societe
Generale Ljubljana d.d. k SKB banki d.d. (v
obliki notarskega zapisnika notarja Škrka,
št. SV 782/01 z dne 30. maja 2001).
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2. Revidirana letna poročila za zadnja tri
leta za SKB banko d.d. in Banko Societe
Generale Ljubljana d.d.
3. Poročili uprave SKB banke d.d. in
uprave Banke Societe Generale Ljubljana
d.d. o pripojitvi Banke Societe Generale
Ljubljana d.d. k SKB banki d.d.
4. Revizorsko poročilo revizorskih družb
Deloitte & Touche in Ernst & Young o pripojitvi Banke Societe Generale Ljubljana d.d.
k SKB banki d.d. in o nameravanem povečanju osnovnega kapitala SKB banke d.d.
zaradi izvedbe pripojitve.
5. Poročilo nadzornega sveta SKB banke d.d. in poročilo nadzornega sveta Banke
Societe Generale Ljubljana d.d.o predlogu
pripojitve Banke Societe Generale Ljubljana d.d. k SKB banki d.d.
SKB banka d.d., Ljubljana
uprava družbe

vanja, d.o.o., Ljubljana, Kolodvorska 20a, vpisane v sodni register sodišča v Ljubljani pod
številko vložka 1/09857/00 objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je bil sprejet dne 21. 5. 2001. Osnovni kapital družbe se iz dosedanjih
10,973.598 SIT zmanjša za 5,222.439,92
SIT in odslej znaša 5,751.158,08 SIT. Pozivam vse upnike, da se zglasijo pri družbi in
izjavijo, ali soglašajo s prej navedenim zmanjšanjem osnovnega kapitala.
UMT, d.o.o., Ljubljana

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Obvestilo

Popravek

Št. 068
Ob-50151
Družba Banka Societe Generale Ljubljana, d.d., obvešča, da je dne 5. 6. 2001
registrskemu sodišču v Ljubljani predložila
Pogodbo o pripojitvi Banke Societe Generale Ljubljana, d.d., k SKB banki, d.d. (v
obliki notarskega zapisnika notarja Škrka,
št. 782/01 z dne 30. maja 2001), skupaj s
poročilom nadzornega sveta Banke Societe
Generale Ljubljana, d.d., ki je pogodbo pregledal dne 1. 6. 2001.
Delničarje Banke Societe Generale Ljubljana, d.d., opozarjamo, da so jim na sedežu družbe od dneva objave tega obvestila
do dneva skupščine na vpogled naslednje
listine:
1. pogodba o pripojitvi Banke Societe
Generale Ljubljana, d.d., k SKB banki, d.d.
(v obliki notarskega zapisnika notarja Škrka,
št. 782/01 z dne 30. maja 2001),
2. revidirana letna poročila za zadnja tri
leta za Banko Societe Generale Ljubljana,
d.d. in SKB banko, d.d.,
3. poročili uprave Banke Societe Generale Ljubljana, d.d. in uprave SKB banke,
d.d., o pripojitvi Banke Societe Generale
Ljubljana, d.d., k SKB banki, d.d.,
4. revizorsko poročilo revizorskih družb
Deloitte & Touche in Ernst & Young o pripojitvi Banke Societe Generale Ljubljana, d.d.,
k SKB banki, d.d. in o nameravanem povečanju osnovnega kapitala SKB banke, d.d.,
zaradi izvedbe pripojitve,
5. poročilo nadzornega sveta Banke Societe Generale Ljubljana, d.d. in poročilo
nadzornega sveta SKB banke, d.d., o predlogu pripojitve Banke Societe Generale
Ljubljana, d.d., k SKB banki, d.d.
Banka Societe Generale Ljubljana, d.d.
uprava družbe

Ob-50162
V objavi sklica skupščine Trimo, d.d.,
Trebnje, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 43-44 z dne 1. 6. 2001, stran 2889 in
2890, se dan pri datumu sklica skupščine
popravi in se pravilno besedilo glasi:
“Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe Trimo, d.d., Prijatljeva 12, 8210 Trebnje, sklicuje uprava deveto skupščino delniške družbe Trimo, d.d.,
ki bo v sredo, 4. julija 2001 ob 12.30, na
sedežu firme Trimo, d.d., Prijatljeva 12,
8210 Trebnje”.
Trimo, d.d.
uprava

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-49845
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah direktor družbe UMT, podjetje za storitve s področja trgovine in izobraže-

Popravek
V sklicu skupščine podjetja Varnost Ljubljana, d.d., Ljubljana, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 43-44 z dne 1. 6. 2001,
Ob-49480, stran 2875, se zaporedna številka sklica v naslovu pravilno glasi:
5. skupščina
družbe Varnost Ljubljana, d.d.,
Ljubljana
Uredništvo
Preklic
Ob-50127
Uprava družbe Kovintrade, Zunanja trgovina, d.d., Celje, Mariborska 7, 3000
Celje, preklicuje sklic 6. seje skupščine,
sklicane na dan 26. 6. 2001 ob 12. uri, v
prostorih Kovintrade, d.d., Celje, Mariborska 7 (dvorana v pritličju), objavljen v Uradnem listu RS, št. 41 z dne 25. 5. 2001.
Ob-50127
Na podlagi 33. člena statuta delniške
družbe Kovintrade, Zunanja trgovina, d.d.,
Celje, Mariborska 7, 3000 Celje, sklicuje
6. sejo skupščine
Kovintrade, Zunanja trgovina, d.d.
Celje,
ki bo v torek, 10. 7. 2001 ob 12. uri, v
prostorih Kovintrade, d.d., Celje, Maribor-
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ska 7 (dvorana v pritličju) in predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani organi skupščine.
2. Poslovno poročilo za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo družbe za leto 2000 z mnenjem nadzornega sveta in revizorja.
3. Delitev čistega dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlog za
delitev čistega dobička družbe za leto 2000
in nerazporejenega dobička iz preteklih let.
1. Čisti dobiček, ustvarjen v letu 2000
v znesku 87,217.599,21 SIT, se razporedi:
– 50% čistega dobička v znesku
43,608.799,60 SIT je uprava družbe razporedila v rezerve;
– 50% čistega dobička v znesku
43,608.799,61 SIT se razporedi kot nerazporejeni dobiček.
2. Do 31. 12. 2000 še nerazporejeni
čisti dobiček iz leta 1998 v višini
25,676.076,57 SIT se razporedi:
– za dividende 13,758.000 SIT,
– za udeležbo na dobičku:
– članom uprave 3,723.513 SIT,
– članom
nadzornega
sveta
2,532.019 SIT.
Ostanek čistega dobička iz leta 1998 v
višini 5,662.544,57 SIT ostane nerazporejen.
Udeležba na dobičku članom uprave in
članom nadzornega sveta se izplača v obliki
lastnih delnic.
Delničarjem, ki bodo 7 dni po seji skupščine družbe vpisani v delniški knjigi pri KDD
Ljubljana, to je na dan 17. 7. 2001, pripadajo dividende v višini 120 SIT bruto na
delnico in se izplačajo delničarjem najkasneje v 60 dneh po sprejemu sklepa na
skupščini družbe.
4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina soglaša z
oblikovanjem sklada lastnih delnic. Družba
oblikuje iz rezerv sklad lastnih delnic v višini
10% osnovnega kapitala.
5. Umik delnic z organiziranega trga.
Predlog sklepa: sprejme se predlog za
umik delnic z organiziranega trga.
6. Spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe Kovintrade, Zunanja trgovina, d.d., Celje.
V 2. členu se dejavnost družbe uskladi s
standardno klasifikacijo dejavnosti.
7. Imenovanje revizorske hiše.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe se imenuje revizorska hiša Pricewaterhousecoopers, d.d., Ljubljana.
Gradivo
Celotno gradivo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Mariborska 7/II.
nadstropje, 3000 Celje, od 10. 6. 2001
dalje (v delovnih dneh) dnevno od 9. do 12.
ure, v tajništvu.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji in
pooblaščenci delničarjev, ki bodo vpisani v
delniški knjigi pri KDD Ljubljana na dan 7. 7.
2001 in ki družbi pisno prijavijo svojo ude-

ležbo najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine, to je do vključno 7. 7. 2001.
Prijava je pravočasno sporočena po pošti s
priporočeno pošiljko, če prispe na sedež
družbe do vključno dne 7. 7. 2001. Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo priložiti tudi pisna pooblastila.
Glasovanje
Če v prvem sklicu skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se bo ponovila ob
13. uri istega dne, v istem prostoru. Na
ponovnem zasedanju skupščina veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Kovintrade, d.d., Celje
uprava
Ob-50098
Na podlagi 18., 19., 20. in 21. člena
statuta SKB banke d.d. sklicuje uprava banke
13. skupščino
SKB banke d.d.,
ki bo v torek, dne 10. julija 2001 ob 10.
uri v dvorani SKB banke d.d. na Slovenski
cesti 56 v Ljubljani. Za sejo skupščine SKB
banke d.d predlagata uprava in nadzorni
svet banke naslednji dnevni red:
1.0 0tvoritev skupščine banke in izvolitev delovnih teles skupščine banke (predsednika skupščine in verifikacijsko komisijo).
Predlog sklepa: skupščina banke imenuje organe skupščine banke:
– predsednik skupščine banke: Stojan
Zdolšek,
– verifikacijska komisija:
Boža Hren, predsednica,
Igor Šteblaj, član,
Marija Bartolj, članica.
2.0 Nagovor predsednice uSKB banke
d.d. v zvezi z vsebino pogodbe o pripojitvi in
predlogom pripojitve Banke Société Générale Ljubljana d.d.
3.0 Poročili nadzornega sveta SKB banke d.d. in nadzornega sveta banke Société
Générale Ljubljana d.d. o predlogu pripojitve banke Société Générale Ljubljana d.d. k
SKB banki d.d.
Predlog sklepa: skupščina banke se seznani s poročilom nadzornega sveta SKB
banke d.d. in poročilom nadzornega sveta
banke Société Générale Ljubljana d.d. o
predlogu pripojitve banke Société Générale
Ljubljana d.d. k SKB banki d.d.
4.0 Poročili Uprave SKB banke d.d. in
uprave banke Société Générale Ljubljana
d.d. o pripojitvi banke Société Générale
Ljubljana d.d. k SKB banki d.d.
Predlog sklepa: skupščina banke se seznani s poročilom uprave SKB banke d.d. o
pripojitvi banke Société Générale Ljubljana
d.d. k SKB banki d.d. in poročilom uprave
banke Société Générale Ljubljana d.d. o
pripojitvi banke Société Générale Ljubljana
d.d. k SKB banki d.d.
5.0 Revizorsko poročilo revizorskih
družb Deloitte & Touche in Ernst & Young o
pripojitvi banke Société Générale Ljubljana
d.d. k SKB banki d.d. in o nameravanem
povečanju osnovnega kapitala SKB banke
d.d. zaradi izvedbe pripojitve.
Predlog sklepa: skupščina banke se seznani z revizorskim poročilom revizorskih
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družb Deloitte & Touche in Ernst & Young o
pripojitvi banke Société Générale Ljubljana
d.d. k SKB banki d.d. in o nameravanem
povečanju osnovnega kapitala SKB banke
d.d. zaradi izvedbe pripojitve.
6.0 Revidirana letna poročila za zadnja
tri leta za SKB banko d.d. in banko Société
Générale Ljubljana d.d.
Predlog sklepa: skupščina banke se seznani z revidiranimi letnimi poročili za zadnja
tri leta za SKB banko d.d. in banko Société
Générale Ljubljana d.d.
7.0 Poročilo uprave o vseh pomembnih
spremembah premoženja družbe v obdobju
od sklenitve pogodbe o pripojitvi banke Société Générale Ljubljana d.d. k SKB banki
d.d. do zasedanja skupščine banke.
Predlog sklepa: skupščina banke se seznani s poročilom uprave o vseh pomembnih
spremembah premoženja družbe v obdobju
od sklenitve pogodbe o pripojitvi banke Société Générale Ljubljana d.d. k SKB banki
d.d. do zasedanja skupščine banke.
8.0 Pogodba o pripojitvi banke Société
Générale Ljubljana d.d. k SKB banki d.d.
Predlog sklepa: skupščina banke soglaša s po pripojitvi banke Société Générale
Ljubljana d.d. k SKB banki d.d.
9.0 Predlog povečanja osnovnega kapitala SKB banke d.d.zaradi izvedbe pripojitve banke Societe Generale Ljubljana d.d. k
SKB banki d.d.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala
SKB banke d.d. zaradi izvedbe pripojitve,
kot sledi:
Zaradi pripojitve družbe banka Société
Générale Ljubljana d.d., k družbi SKB banka d.d. Ljubljana se osnovni kapital družbe
SKB banka d.d. Ljubljana poveča za
949,298.000 SIT, tako da po izvršenem
povečanju znaša 8,749.298.000 SIT.
Za povečani osnovni kapital v znesku
949,298.000SIT se izda 949.298 novih navadnih delnic družbe SKB banka d.d. v nematerializirani obliki z nominalno vrednostjo
1.000 SIT za vsako delnico.
Novoizdane delnice so delnice istega
razreda kot obstoječe navadne delnice družbe in dajejo njihovemu imetniku naslednje
pravice:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do sorazmernega dela dobička,
– pravico do sorazmernega dela preostalega premoženje po likvidaciji ali stečaju
družbe.
Novoizdane delnice se glasijo na ime in
so prosto prenosljive. Osnovni kapital družbe SKB banka d.d. Ljubljana se poveča na
podlagi stvarnega vložka, ki predstavlja premoženje družbe banka Société Générale
Ljubljana d.d. v ugotovljeni in revidirani vrednosti v višini 949,298.000 SIT. Delničarjem družbe banka Société Générale Ljubljana d.d. se zagotovijo delnice družbe SKB
banka d.d. Ljubljana v skladu z dogovorjenim menjalnim razmerjem. Razlika nad vrednostjo celega števila delnic se izplača v
denarju.
Skupščina družbe pooblašča nadzorni
svet družbe za uskladitev statuta družbe s
sprejetim sklepom o povečanju osnovnega
kapitala družbe zaradi izvedbe pripojitve in
za sprejem čistopisa statuta.
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Gornji sklep velja pod pogojem, da skupščina družbe banka Société Générale Ljubljana d.d. soglaša s pogodbo o pripojitvi k
družbi SKB banka d.d. Ljubljana, ter pod
pogojem, da pristojni organi izdajo vsa potrebna soglasja.
Udeležba na skupščini SKB banke d.d.
Skupščine banke se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci. Pravico do udeležbe na skupščini banke in glasovalno pravico lahko uresničujejo tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo SKB
banke d.d., ki jo vodi KDD v Ljubljani in
prijavijo svojo udeležbo na skupščini banke
3 dni pred sejo.
Delničarji banke lahko prijavijo svojo udeležbo:
– osebno na sedežu banke (VI. nad.,
soba 605) na Ajdovščini 4 v Ljubljani;
– po faksu št. 01 432 91 22 s pripisom
“za skupščino banke”;
– po elektronski pošti: Igor.Steblaj@skb.si s pripisom “za skupščino banke”;
– pisno s priporočeno pošiljko s pripisom “za skupščino banke”.
Najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
banke.
Zadnji dan za oddajo prijave je petek,
dne 6. 7. 2001.
Udeležence skupščine banke prosimo,
da se pol ure pred začetkom seje skupščine banke prijavijo predstavniku banke na
prijavnem mestu (preddverje dvorane). S
podpisom na seznamu prijavljenih delničarjev potrdi delničar oziroma pooblaščenec
svojo prisotnost na skupščini banke ter prevzame glasovalne lističe. Za udeležbo na
skupščini banke se fizične osebe izkažejo z
osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.
Gradiva za skupščino SKB banke d.d.
Vsa gradiva za skupščino banke so na
vpogled vsak dan od dneva objave sklica v
sekretariatu banke, soba št. 605/VI, Ajdovščina 4, Ljubljana med 10. in 12. uro. Od
tega dne dalje lahko delničarji na istem mestu prevzamejo tudi celotno gradivo za skupščino banke.
Ponovno zasedanje skupščine SKB banke d.d.
Če ob napovedani uri skupščina banke
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine banke isti dan v istih prostorih ob
10.30. V tem primeru bo skupščina banke
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Cvetka Selšek
predsednica
uprave SKB banke d.d.
Št. 067
Ob-50152
Banka Societe Generale Ljubljana,
d.d., objavlja
sklic skupščine,
ki bo v ponedeljek, 9. julija 2001 ob 11.
uri, v prostorih Banke Societe Generale
Ljubljana, d.d., Trg republike 3, Ljubljana.
Za sejo skupščine Banke Societe Generale
Ljubljana, d.d., predlagata uprava in nadzorni svet naslednji dnevni red:
I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
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II. Ugotovitev prisotnosti notarja za sestavo notarskega zapisnika.
III. Predlagana združitev s pripojitvijo
Banke Societe Generale Ljubljana, d.d., k
SKB banki, d.d.
Nagovor predsednika uprave Banke Societe Generale Ljubljana, d.d., v zvezi z vsebino pogodbe o pripojitvi in predlogom pripojitve Banke Societe Generale Ljubljana,
d.d., k SKB banki, d.d.
Poročilo nadzornega sveta Banke Societe Generale Ljubljana, d.d. in poročilo nadzornega sveta SKB banke, d.d., o predlogu
pripojitve Banke Societe Generale Ljubljana, d.d., k SKB banki, d.d.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta Banke Societe
Generale Ljubljana, d.d. in s poročilom nadzornega sveta SKB banke, d.d., o predlogu
pripojitve Banke Societe Generale Ljubljana, d.d., k SKB banki, d.d.
Poročili uprave Banke Societe Generale
Ljubljana, d.d. in uprave SKB banke, d.d., o
pripojitvi Banke Societe Generale Ljubljana, d.d., k SKB banki, d.d.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom uprave Banke Societe Generale
Ljubljana, d.d. in uprave SKB banke, d.d., o
pripojitvi Banke Societe Generale Ljubljana, d.d., k SKB banki, d.d.
4. Revizorsko poročilo revizorskih družb
Deloitte & Touche in Ernst & Young o pripojitvi Banke Societe Generale Ljubljana, d.d.,
k SKB banki, d.d. in o nameravanem povečanju osnovnega kapitala SKB banke, d.d.,
zaradi izvedbe pripojitve.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
revizorskim poročilom revizorskih družb Deloitte & Touche in Ernst & Young o pripojitvi
Banke Societe Generale Ljubljana, d.d., k
SKB banki, d.d., in o nameravanem povečanju osnovnega kapitala SKB banke, d.d.
zaradi izvedbe pripojitve.
5. Revidirana letna poročila za zadnja tri
leta za Banko Societe Generale Ljubljana,
d.d. in SKB banko, d.d.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
revidiranimi letnimi poročili za zadnja tri leta
za Banko Societe Generale Ljubljana, d.d.
in SKB banko, d.d.
6. Pogodba o pripojitvi Banke Societe
Generale Ljubljana, d.d., k SKB banki, d.d.
Predlog sklepa: skupščina soglaša s Pogodbo o pripojitvi Banke Societe Generale
Ljubljana, d.d., k SKB banki, d.d.
7. Poročilo uprave o vseh pomembnih
spremembah premoženja družbe v obdobju
od sklenitve Pogodbe o pripojitvi Banke Societe Generale Ljubljana, d.d., k SKB banki, d.d., do zasedanja skupščine.
Predlog sklepa: skupščina banke se
seznani s Poročilom uprave o vseh pomembnih spremembah premoženja družbe
v obdobju od sklenitve pogodbe o pripojitvi Banke Societe Generale Ljubljana, d.d.,
k SKB banki, d.d., do zasedanja skupščine banke.
8. Imenovanje zastopnika delničarjev za
prejem delnic in denarnih plačil.
Predlog sklepa: za zastopnika delničarjev Banke Societe Generale Ljubljana, d.d.,
za prejem delnic in denarnih plačil skupščina imenuje Klirinško depotno družbo,
d.d.
Banka Societe Generale Ljubljana, d.d.

Ob-49834
Na podlagi 13. člena statuta Cestnega
podjetja Murska Sobota, d.d., družba za
vzdrževanje in gradnjo cest, sklicujem
5. skupščino
delniške družbe Cestnega podjetja
Murska Sobota, d.d.,
ki bo v četrtek, 12. 7. 2001 ob 12. uri, v
sejni sobi družbe v Murski Soboti, Lendavska 64.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna, za spremljanje skupščine in
sestavo notarskega zapisa je prisoten notar
mag. Andrej Rošker iz Murske Sobote. Za
preštevalki glasov pa se imenujeta Hajdinjak Marija, stanujoča v Vidonci 48, 9264
Grad in Banfi Brigita, stanujoča v Puževci
26, 9265 Bodonci.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju družbe v obdobju od 1. 1. 2000 do 31.
12. 2000, s poročilom revizijske družbe in
seznanitev z mnenjem nadzornega sveta
družbe ter seznanitev z razvojnim programom 2001–2005.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo o poslovanju družbe v obdobju
od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000 s poročilom revizijske družbe in se seznani z mnenjem nadzornega sveta družbe ter razvojnim programom 2001–2005.
3. Sklepanje o razporeditvi dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
soglasju ter pozitivnem mnenju nadzornega
sveta, čisti dobiček iz poslovnega leta 2001,
v znesku 71,371.803,99 SIT, ostane nerazporejen.
Nerazporejen čisti dobiček iz poslovnega
leta 1998 v znesku 46,361.719,75 SIT, revaloriziran na dan 31. 12. 2000, v skupnem
znesku 54,324.994,18 SIT se razporedi:
– 22,399.700 SIT čistega dobička oziroma 100 SIT bruto po delnici se izplača
delničarjem kot dividende,
– 5,000.000 SIT bruto čistega dobička
se v gotovini izplača članom nadzornega
sveta kot udeležba pri dobičku družbe,
– 5,000.000 SIT bruto čistega dobička
se v gotovini izplača upravi in vodilnim delavcem (individualna pogodba) kot udeležba pri dobičku družbe,
– 21,925.294,18 SIT čistega dobička
se razporedi v rezerve družbe.
Dividende in udeležba pri dobičku se
izplačajo do 31. 12. 2001. Dividende pripadajo delničarjem, ki bodo na dan 9. 7.
2001 kot lastniki delnic vknjiženi pri KDD.
Nerazporejeni čisti dobiček iz poslovnega leta 1999, v znesku 58,257.867,24 SIT,
revaloriziran na dan 31. 12. 2000, v skupnem znesku 63,442.817,42 SIT se razporedi v rezerve družbe.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja računovodskih izkazov
za poslovno leto 2001 imenuje revizijska
družba Auditor, d.o.o., Ptuj.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
članoma nadzornega sveta, ki ju je imenoval svet delavcev.
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Predlog sklepa: ob ugotovitvi, da dosedanjim članom nadzornega sveta:
– Jožetu Cigutu,
– Jožetu Jugu,
– Karlu Kaučiču,
– Romanu Lavriši,
– Štefanu Martincu,
– Ceciliji Možič,
poteče mandat 20. 1. 2002.
Na predlog nadzornega sveta skupščina
izvoli za mandat od 21. 1. 2002 do 20. 1.
2006, naslednje člane nadzornega sveta,
predstavnike delničarjev:
1. Štefan Bojnec, inž. stroj., rojen 2.
9. 1966, stanujoč Mlajtinci 26, 9226 Moravske Toplice,
2. Karel Kaučič, gradb. delovodja, rojen 31. 10. 1947, stanujoč Pričjak 23d,
9252 Radenci,
3. Roman Lavriša, univ. dipl. ek., rojen 22. 6. 1941, stanujoč Ižanska 133,
1108 Ljubljana,
4. Boštjan Gmajnar, univ. dipl. ek.,
rojen 28. 12. 1965, stanujoč Opekarska
45b, 1000 Ljubljana.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev v nadzorni svet, za mandat od 21. 1.
2002 do 20. 1. 2006, kot predstavnika
delavcev imenoval:
1. Jože Cigut, strojni delovodja, rojen
3. 10. 1952, stanujoč Martjanci 45, 9221
Martjanci,
2. Jože Jug, varnostni inž., rojen 16.
1. 1953, stanujoč Lendavska 37c, 9000
Murska Sobota.
6. Sklepanje o oblikovanju sklada za odkup lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih
delnic v višini 70,000.000 SIT iz rezerv družbe, formiranih nad minimumom (20%
osnovnega kapitala), določenim s statutom
družbe.
Sklad lastnih delnic se oblikuje v višini
35,000.000 SIT iz rezerv družbe in
35,000.000 SIT iz revalorizacijskega popravka rezerv družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pisno prijavo, s priporočeno pošiljko ali osebno dostavijo na sedež družbe, najpozneje
tri dni pred skupščino.
Udeležence vabimo, da se ob prihodu
na skupščino, pol ure pred začetkom seje, prijavijo predstavniku družbe, na kraju
kjer bo seja in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost
na skupščini ter prevzamejo glasovalne
lističe. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino, s predlogi sklepov, si delničarji lahko ogledajo na sedežu
družbe, vsak delovnik od ponedeljka do petka, od 10. do 12. ure, do dneva zasedanja
skupščine.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo ponovno sestala istega dne,
v istem prostoru, eno uro pozneje, to je ob
13. uri.

Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Cestno podjetje Murska Sobota, d.d.
direktor
Ob-49870
Uprava družbe na podlagi 17. člena Statuta delniške družbe Cestno podjetje Maribor, d.d., Iztokova ulica 30, Maribor, sklicuje
4. redno sejo skupščine
delniške družbe Cestno podjetje
Maribor, družba za gradnjo
in vzdrževanje cest, d.d.,
Iztokova ulica 30, Maribor
ki bo v sredo, 11. 7. 2001 ob 10. uri na
sedežu družbe, Iztokova ulica 30, Maribor
in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine v naslednji sestavi:
– skupščino bo vodil izvoljeni predsednik skupščine odvetnik Simon Jeglič iz
Ljubljane, Jadranska 18,
– za preštevalca glasov se imenujeta Igor
Vuk iz podjetja RR&CO in Jožica Potnik iz
Cestnega podjetja Maribor, d.d.,
– za sestavo notarskega zapisa se potrdi
notarka Breda Horvat iz Maribora, Vetrinjska 11.
2. Obravnava in odločanje o revidiranem
letnem poročilu za leto 2000 v predloženem besedilu.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta uprava predlaga naslednji sklep: sprejme
se revidirano letno poročilo za leto 2000 v
predloženem besedilu.
3. Razporeditev dobička.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta uprava predlaga naslednji sklep: čisti dobiček leta 2000 na dan 31. 12. 2000 v
višini 19,314.529,97 SIT ostane v celoti
nerazporejen.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2001.
Predlog sklepa: imenuje se revizorja Auditor revizijska družba, d.o.o., iz Ptuja, Rogozniška c. 4, za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2001.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Cestnega podjetja Maribor, d.d.,
Maribor, Iztokova ulica 30 – pravno, kadrovsko in splošno področje pri Diani Praljak, dipl. org. menedž., vsak delovni dan
od 12. do 14. ure od dneva objave do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana na dan 1. 7. 2001
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci
skupščine ob vstopu v dvorano. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno
in deponirano na sedežu družbe najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine.
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Prijava udeležbe na skupščini
Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice prijavijo
upravi najkasneje tri dni pred pričetkom
zasedanja skupščine, to je do 8. 7. 2001
do 10. ure.
Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih vsaj 15 % vseh glasov. Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine z istim dnevnim redom istega dne ob 10.30 na mestu
prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine eno uro pred začetkom skupščine.
Cestno podjetje Maribor, d.d.
direktor
mag. Anton Bergauer
Št. 1938
Ob-49900
Uprava delniške družbe Mercator – Goriška, trgovina in storitve, d.d., Nova Gorica, Gregorčičeva 19, sklicuje
8. redno skupščino delničarjev
družbe Mercator – Goriška, trgovina in
storitve, d.d.,
ki bo dne 11. 7. 2001 ob 14. uri, na
sedežu družbe v Novi Gorici, Gregorčičeva
19.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se
imenuje Emila Pavšiča, za preštevalki glasov se imenujeta Prezelj Marija in Koncut
Patricija.
Notarka Eva Lučovnik bo nadzirala potek skupščine in sestavila zapisnik o zasedanju skupščine.
2. Sprejem poslovnega poročila uprave
o poslovanju družbe Mercator – Goriška,
d.d., v letu 2000 z mnenjem revizijske hiše
in mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo uprave o poslovanju družbe Mercator
– Goriška, d.d., v letu 2000 z mnenjem revizijske hiše in mnenjem nadzornega sveta.
3. Sprejem računovodskih skupinskih izkazov in poročila revizorjev za leto 2000 z
mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejmejo se računovodski skupinski izkazi in poročilo revizorjev
za leto 2000 z mnenjem nadzornega sveta.
4. Predlog delitve dobička in razporeditev nerazporejenega dobička.
Predlogi sklepov:
– del nerazporejenega čistega dobička,
ustvarjenega v letu 1997, v znesku
2,550.000 SIT, se nameni za nagrade nadzornemu svetu,
– del nerazporejenega čistega dobička,
ustvarjenega v letu 1997, v znesku
10,400.000 SIT, se nameni za nagrade
upravi in delavcem družbe,
– del čistega dobička iz preteklih let v
znesku 333,503.694,81 SIT, s pripadajočo revalorizacijo v znesku 78,507.706,01
SIT ostane nerazporejen,
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– čisti dobiček, ustvarjen v letu 2000, v
znesku 676,221.244,77 SIT ostane nerazporejen.
5. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: del nerazporejenega čistega dobička, ustvarjenega v letu 1997, v
znesku 2,550.000 SIT, se nameni za nagrade nadzornemu svetu.
6. Določitev nagrad upravi in delavcem
družbe.
Predlog sklepa: del nerazporejenega čistega dobička, ustvarjenega v letu 1997, v
znesku 10,400.000 SIT se nameni za nagrade upravi in delavcem družbe.
7. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 2001 se imenuje Price Waterhouse Coopers, d.d., Parmova 33, Ljubljana.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlog sklepa pod 1. je pripravila uprava. Predlog sklepov pod 2., 3., 4., 5. in 6.
sta pripravila skupaj uprava in nadzorni svet.
Predlog sklepa pod 7. je pripravil nadzorni svet.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic sami ali njihovi pooblaščenci, ki so najmanj tri dni pred dnevom skupščine in na dan skupščine vpisani
v delniško knjigo pri KDD.
Glasovanje bo o vsaki točki dnevnega
reda javno z dvigom rok. Delničarji morajo
svojo udeležbo pisno sporočiti na naslov
družbe vsaj tri dni pred skupščino, to je
najkasneje do 9. 7. 2001 (ker je 8. 7. 2001
nedelja). Pisna pooblastila pooblaščencev
morajo biti na sedežu družbe vsaj tri dni
pred sejo, to je 9. 7. 2001 (ker je 8. 7.
2001 nedelja). Če ob prvem sklicu ne bo
dosežena potrebna sklepčnost, bo ponovni
sklic skupščine 11. 7. 2001 ob 16. uri, v
istem prostoru, z enakim dnevnim redom.
Sejna soba, v kateri bo zasedanje, bo
odprta od 13. ure dalje.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je na vpogled na sedežu družbe v
tajništvu, vsak dan od 12. do 14. ure.
Mercator – Goriška, d.d., Nova Gorica
predsednik uprave:
Silvan Makuc
Št. 13/1
Ob-49901
Na podlagi 7. člena statuta družbe Hotel
Evropa, d.d., Celje, Krekov trg 4, sklicuje
uprava družbe
3. redno sejo skupščine
družbe Hotel Evropa, d.d., Celje,
ki bo dne 9. 7. 2001 ob 10. uri, na
sedežu družbe, Krekov trg 4, Celje, v kristalnem salonu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujočega in dva preštevalca glasov ter ugotovi
sklepčnost skupščine. Seji bo prisostvoval
vabljeni notar po predlogu uprave.
2. Letno poročilo za leto 2000 in pokrivanje izgube za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se revidirano
letno poročilo za leto 2000. Izguba za leto
1999 v znesku 9,876.923,44 SIT se pokriva na naslednji način: 5,659.374,12 SIT v
breme rezerv, 503.684,30 SIT v breme re-
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valorizacijskih
popravkov
rezerv
in
3,713.865,02 SIT v breme revalorizacijskega popravka kapitala.
3. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se
za leto 2001 imenuje pooblaščeno revizijsko hišo Revisto, d.o.o., Škofja vas, po predlogu uprave in nadzornega sveta.
4. Seznanitev skupščine s programom
ukrepov nove uprave.
Gradivo za skupščino je na voljo v tajništvu družbe, vsak delovnik med 9. in 11. uro,
od dneva objave do dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
delnic, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD na dan 30. 6. 2001, njihovi zastopniki
ali pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in se deponira v tajništvu družbe. Pogoj
za udeležbo na skupščini in glasovanje je,
da delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, najmanj 3 dni pred zasedanjem
skupščine, v tajništvu uprave, pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Udeleženci skupščine se prijavijo v tajništvu družbe največ 2 uri in najmanj 30
minut pred zasedanjem, zaradi vpisa v seznam prisotnih delničarjev in prevzema glasovalnih lističev, izkažejo se z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Delničarji naj morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda predložijo upravi družbe najkasneje v
enem tednu po objavi sklica skupščine v
Uradnem listu RS in na oglasni deski na
sedežu družbe.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje 9. 7. 2001 ob 11. uri, v
istem prostoru. Takrat bo skupščina veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Hotel Evropa, d.d., Celje
uprava družbe
Ob-49920
Na podlagi 73. člena statuta delniške
družbe SCT d.d. Ljubljana, Slovenska 56,
Ljubljana in 283. člena Zakona o gospodarskih družbah, Uprava SCT d.d. Ljubljana
sklicuje
3. redno skupščino
delniške družbe SCT d.d. Ljubljana,
Slovenska 56, Ljubljana,
v četrtek, 12. julija 2001, ob 12. uri v
dvorani A Gospodarske zbornice Slovenije,
Dimičeva 13 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme sklep v naslednjem besedilu: na predlog uprave in nadzornega
sveta se za predsednika skupščine imenuje
Leonardo F. Peklar, za preštevalca glasov
Matjaž Košir in Jože Bajuk.
Skupščini bo prisostvovala notarka Nada Kumar.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe za leto 2000.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme sklep v naslednjem be-

sedilu: na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme letno poročilo družbe za leto 2000 v
predlaganem besedilu.
4. Sprejem sklepa o razdelitvi dobička in
pokrivanju izgube.
Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme naslednje sklepe:
a) Čisti dobiček leta 2000 v znesku
471,841.985,86
SIT
se
v
delu
240,000.000 SIT razporedi v rezerve družbe,
preostali
del
v
znesku
231,841.985,86 SIT pa ostane nerazporejen.
b) Dobiček iz leta 1995 v revalorizirani
višini 11,691.924,37 SIT se razporedi v
rezerve družbe.
c) Izguba iz leta 1994 v revalorizirani višini 151,966.217,74 SIT in izguba iz leta
1995 v revalorizirani višini 289,529.963,33
SIT se pokrije iz revalorizacijskega popravka rezerv.
5. Imenovanje revizorja družbe.
Na predlog nadzornega sveta se sprejme sklep v naslednjem besedilu: za revizorja družbe za poslovno leto 2001 se imenuje
revizijska družba Constantia MT&D, d.o.o.,
Ljubljana.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu uprave in so vpisani v delniški knjigi pri KDD po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Pooblastilo mora biti pisno, pripravljeno
in izpolnjeno skladno z ZOR, ZGD oziroma
ZPre in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v informacijski pisarni, Vošnjakova 8, Ljubljana,
vsak delovni dan od 8. 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 po predvidenem prvotnem sklicu. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
SCT d.d. Ljubljana
uprava družbe
Ob-49928
Na podlagi statuta sklicujem
3. redno letno skupščino
podjetja Certa Holding d. d. Cerkno,
ki bo 10. julija 2001 ob 10. uri v prostorih salona hotela Cerkno, Sedejev trg 8,
Cerkno.
Predlagam dnevni red:
1. Imenovanje delovnega predsedstva.
Predlog sklepa: imenuje se predsednika
in dva člana predsedstva.
2. Poročilo o realizaciji sklepov 2. skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se zapisnik zadnje seje in poročilo o realizaciji sklepov.
3. Obravnava in sprejem poslovnega poročila za leto 2000.
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Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo za leto 2000.
4. Razdelitev dobička:
Predlog sklepa: dobiček ostane nerazporejen.
5. Imenovanje revizorja:
Na predlog nadzornega sveta se predlaga sledeči sklep: za revizorja za leto 2001 se
imenuje ITEO – Abeceda, d. o. o. Ljubljana.
Glasovalna pravica
Pravico do glasovanja na skupščini ima
delničar, ki je najmanj 10 dni pred sejo
skupščine vpisan v knjigo delničarjev in
pisno najavi družbi svojo udeležbo na
skupščini najmanj 3 dni pred sejo skupščine.
Ponoven sklic skupščine
V primeru nesklepčnosti bo ponovno zasedanje skupščine v smislu določil 35. člena statuta 10. 7. 2001 ob 11. uri na istem
mestu.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan do zasedanja od 11.
do 13. ure.
Certa Holding, d.d.,
družba pooblaščenka
Družba za upravljanje holding družb
Branko Bogataj
direktor
Ob-49961
Na podlagi 6. točke, tretji odstavek statuta družbe Kovinska industrija KLS, d.d.,
Ljubno ob Savinji, sklicuje uprava družbe
5. sejo skupščine
družbe Kovinska industrija KLS, d.d.,
Ljubno ob Savinji,
ki bo dne 7. 7. 2001 ob 10. uri, v sejni
sobi družbe.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja.
Predlog sklepov:
1.1. Skupščina na predlog uprave družbe sprejema predlagani dnevni red in imenuje notarja za sestavo notarskega zapisnika skupščine.
1.2. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno, saj je na seji zastopanega več kot 15% osnovnega kapitala
družbe.
2. Izvolitev predsedujočega skupščine,
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi predsedujočega
in preštevalce glasov, skladno s predlogom
sklicatelja skupščine.
3. Letno poročilo o poslovanju družbe
KLS, d.d., Ljubno ob Savinji, za leto 2000.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina družbe na predlog uprave in nadzornega sveta družbe sprejema
letno poročilo o poslovanju družbe KLS,
d.d., za leto 2000, z računovodskimi izkazi,
revidiranimi s strani pooblaščenega revizorja Ripro, d.o.o., Velenje.
3.2. Ugotovljeni dobiček družbe v višini
62,297.796,98 SIT se razporedi:
– v rezerve 30,000.000 SIT,
– ostanek v višini 32,297.796,98 SIT
ostane nerazporejen.

4. Izključitev prednostne pravice nakupa
novoizdanih delnic.
Predlog sklepa:
4.1. V zvezi s sklepi, sprejetimi na seji
skupščine družbe z dne 17. 7. 1999, pod 4.
točko dnevnega reda “Povečanje osnovnega kapitala družbe z novimi vložki”, se obstoječi delničarji strinjajo, da se izključi njihova
prednostna pravica do nakupa novo izdanih
delnic in bo skladno s tem in na podlagi
pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij s
konverzijo terjatve v kapitalsko udeležbo in
izjave o vplačilu stvarnega vložka s prenosom terjatve do dolžnika zaradi povečanja
osnovnega kapitala, 1400 novo izdanih delnic, v skupni nominalni višini 2,800.000 SIT,
pridobila na podlagi vplačila stvarnega vložka, družba SŽ Metal Ravne, d.o.o., Koroška
c. 14, 2390 Ravne na Koroškem.
5. Izplačilo nagrade članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
5.1. Članom nadzornega sveta v mandatnem obdobju 1997–2000, se za delo
izplača nagrada, in sicer predsedniku nadzornega sveta 500.000 SIT neto, članoma
pa 350.000 SIT neto.
6. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
6.1. Na predlog nadzornega sveta se izvolita dva člana nadzornega sveta. Izvolitev
velja od 29. 11. 2001 dalje.
6.2. Skupščina se seznani z izvolitvijo
člana nadzornega sveta, ki ga je izvolil svet
delavcev.
7. Določitev osnov za plačilo članov nadzornega sveta za delo v nadzornem svetu.
Predlog sklepa:
7.1. Članom nadzornega sveta družbe
se za priprave na sejo nadzornega sveta,
porabljeni čas za prihod na sejo in sodelovanje na seji, prizna povračilo materialnih
stroškov in nagrada v višini 300 DEM za
predsednika nadzornega sveta, 200 DEM
pa za člane nadzornega sveta.
8. Sprememba dejavnosti družbe.
Predlog sklepa:
8.1. Črtajo se naslednje dejavnosti
družbe:
DJ/28.51 Površinska obdelava in prekrivanje kovin
DJ/28.62 Proizvodnja drugega orodja
G/52.46 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom
Dejavnost družbe se razširi za naslednje
dejavnosti:
DJ/28.511 Prekrivanje kovin s kovino
DJ/28.512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin
DJ/28.621 Proizvodnja ročnega orodja
DJ/28.622 Proizvodnja orodja za stroje
G/51.610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
G/51.620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji
G/51.650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo
G/51.700 Druga trgovina na debelo
G/52.461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki
G/52.462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi
G/52.463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom
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I/60.240 Cestni tovorni promet
Z navedenimi spremembami se uskladi
3. člen statuta družbe.
9. Predlog čistopisa statuta družbe.
Predlog sklepa:
9.1. Sprejme se čistopis statuta družbe.
10. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa:
10.1. Za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2001 se imenuje revizijska
družba Ripro, d.o.o., Velenje.
Na skupščini imajo pravico glasovanja
tisti delničarji, ki imajo v lasti delnice vsaj 3
dni pred zasedanjem skupščine.
Gradivo za zasedanje skupščine bo na
voljo na sedežu družbe od 11. 6. 2001
naprej, vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci,
ki morajo pred začetkom zasedanja skupščine predložiti pooblastila, glasujejo na
podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu
v sejno sobo pri vpisu v seznam prisotnosti.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo za eno uro odložena. Ob 11.
uri bo skupščina sklepčna, ne glede na število prisotnih delničarjev.
Kovinska industrija KLS, d.d.,
Ljubno ob Savinji
direktor
Št. 49/2001
Ob-49963
Direktorica družbe Gostinsko podjetje
Vič, d.d., Gradaška 10, Ljubljana, sklicuje
na podlagi 283. člena ZGD in v skladu s
XXVI. členom statuta
redno skupščino družbe
GP Vič, d.d.,
ki bo dne 9. 7. 2001 ob 9. uri, v Gostilni
Pod Rožnikom, Cesta na Rožnik 18, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
Direktorica in nadzorni svet predlagata,
da predsedujoči skupščine skladno z določili XXXII. člena statuta ugotovi prisotnost in
sklepčnost zasedanja skupščine na podlagi
seznama prisotnih oziroma zastopnih delničarjev ter o tem poroča skupščini pred začetkom glasovanja.
2. Izvolitev preštevalca glasov.
Nadzorni svet skladno z določilom
XXXIII.D člena statuta predlaga sklep: za
preštevalko glasov se izvoli Ljuba Marinček.
3. Obravnava in sklepanje o letnem poročilu za leto 2000.
Direktorica in nadzorni svet predlagata
sklep: sprejme se letno poročilo za leto
2000.
Dobiček
leta
2000
v
višini
12,193.875,70 SIT se razporedi:
– 7,248.674,90 SIT za zmanjšanje kapitala z umikom delnic,
– 4,944.262,03 SIT ostane nerazporejen.
4. Zmanjšanje kapitala z umikom delnic
v breme dobička.
Direktorica in nadzorni svet predlagata
sklep:
a) Osnovni kapital družbe se zaradi umika lastnih delnic zmanjša z zneska
30,720.000 SIT, za znesek 10,740.000
SIT, tako da poslej znaša 19,980.000 SIT.
b) Zmanjšanje osnovnega kapitala za
znesek 10,740.000 SIT se izvede z umi-
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kom 408 delnic družbe, ki so bile že pridobljene s strani družbe in pri katerih je na
dan sprejetja tega sklepa družba GP Vič,
d.d., vpisana kot delničar v KDD ter z umikom nadaljnjih 666 delnic družbe, ki jih
družba za namen zmanjšanja kapitala pridobi od delničarjev družbe, pri čemer sme
od vsakega delničarja družba odkupiti vsako četrto delnico, katerih imetnik je delničar na dan sprejetja sklepa. Delničarjem je
dovoljeno združevati ostanke. Cena vsake
tako odkupljene delnice pa znaša 40.000
SIT.
c) Za umik delnic se uporabi dobiček,
skupaj z revalorizacijo, ki še ni razporejen
za druge namene, in sicer za leta 1995,
1996 in 2000, v skupni višini 36,840.000
SIT.
d) Skladno z določilom 356.5 členom
ZGD za znesek, ki je enak celotnemu nominalnemu znesku umaknjenih delnic, to
je 10,740.000 SIT, odvede v rezerve.
e) Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da spremeni statut družbe v delu, ki zadeva uskladitev njegovega besedila s sklepom o zmanjšanju kapitala z umikom delnic.
5. Imenovanje revizorja.
Direktorica in nadzorni svet predlagata
sklep: za revizorja se imenuje revizorska
družba Šager, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Finžgarjeva 6, Domžale.
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled na sedežu družbe.
Če v prvem sklicu skupščina ne bo
sklepčna (15% vsega kapitala), bo ponovna seja skupščine dne 24. 7. 2001 ob 9.
uri, v istem prostoru.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo svojo udeležbo na skupščini v skladu s XXXVII.B členom statuta prijaviti družbi
najmanj 3 dni pred sklicano sejo. Prijava
mora prispeti na naslov družbe najkasneje
6. 7. 2001. Prijavo je mogoče poslati s
priporočeno pošto ali s telegramom na naslov družbe ali po telefaksu št.
01/426-34-68. V prijavi se navede ime in
priimek delničarja oziroma firmo delničarja,
naslov oziroma sedež delničarja in število
delnic, naslov oziroma sedež delničarja in
število delnic, ki jih ima delničar. V prijavi se
lahko navede tudi ime in priimek pooblaščenca ter njegov naslov. Pooblaščenci, ki
zastopajo več delničarjev, lahko pošljejo
družbi seznam delničarjev, ki jih zastopajo,
s prej navedenimi podatki. Pisna pooblastila morajo predložiti najkasneje ob priglasitvi
udeležbe na zasedanju skupščine družbe.
GP Vič, d.d.
direktorica
Št. 9/2-12/01
Ob-49968
Na podlagi točke 7.2 – sedmega poglavja statuta delniške družbe Konstruktor,
splošno gradbeno podjetje, d.d., Maribor,
Sernčeva ul. 8 in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah, uprava
družbe sklicuje
5. sejo skupščine
delniške družbe SGP Konstruktor, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 9. 7. 2001, na sedežu družbe, Sernčeva ul. 8, 2000 Mari-
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bor, s pričetkom ob 11. uri, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsedujočega skupščine in verifikacijsko komisijo v sestavi predsednika in dveh preštevalcev glasov. Seji
bo prisostvoval vabljeni notar Stanislav Bohinc.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila uprave za poslovno leto 2000, skupaj
z revizijskim mnenjem in mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo za leto 2000, skupaj z revizijskim mnenjem in mnenjem nadzornega
sveta.
3. Obravnava in sprejem poročila o zagotavljanju kapitalske ustreznosti s programom ukrepov.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta,
se sprejme predloženo poročilo o zagotavljanju kapitalske ustreznosti s programom
ukrepov.
4. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se sprejme predlagani sklep o pokrivanju
izgube:
– izguba na dan 31. 12. 2000:
– izguba iz preteklih let v višini
185,215.997,21 SIT,
– revalorizacijski popravek izgube iz
preteklih let v višini 256,594.154,73 SIT,
– izgube iz leta 2000 v višini
969,944.546,64 SIT.
Skupaj izguba na dan 31. 12. 2000:
1.171,644.767,60 SIT se pokrije iz:
– revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala v višini 104,394.167,60 SIT
–v
breme
osnovnega
kapitala
1.067,250.600 SIT.
Skupaj: 1.171,644.767,60 SIT.
Pokrivanje izgube se izvede na dan 1.
1. 2001.
5. Sprejem sklepa o poenostavljenem
zmanjšanju osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta,
se sprejme predlagani sklep o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe v predloženem besedilu.
6. Sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala z vložki in izključitvi prednostne pravice.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta,
se sprejme predlagani sklep o povečanju
osnovnega kapitala družbe z vložki in izključitvi prednostne pravice v predloženem
besedilu.
7. Sprejem sklepa o pooblastitvi nadzornega sveta za izvedbo sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: nadzorni svet družbe
SGP Konstruktor, d.d., se pooblašča, da
uskladi besedilo statuta družbe (osnovni
kapital in delnice) z razmerji, ki bodo na-

stale z zmanjšanjem in povečanjem osnovnega kapitala, po sklepu 5. in 6. skupščine.
8. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo poslovanja družbe, za
leto 2001, imenuje revizijska hiša ITEO –
Abeceda, podjetje za revizijo in sorodne
storitve, d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 28.
9. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se sprejme sklep o imenovanju članov nadzornega sveta, v predlaganem besedilu.
10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan
30. 6. 2001, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi tako,
da jo ta prejme najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer najmanj 1 uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan od 8. 6. do 9. 7. 2001
med 10. in 14. uro, v pravni službi družbe.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino zastopanega kapitala.
SGP Konstruktor, d.d.
uprava družbe
Št. 15/2001
Ob-50051
Na podlagi 19. točke statuta delniške
družbe Pekarna Vrhnika, d.d., Vrhnika, vabi uprava družbe delničarje na
sejo skupščine
družbe Pekarna Vrhnika, d.d.,
ki bo v torek, 10. 7. 2001 s pričetkom
ob 12. uri, v prostorih družbe, Idrijska 21,
Vrhnika.
I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: imenujejo se organi skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Matjaž Logar,
– za preštevalko glasov se imenuje Nadja Slokan.
Skupščina se seznani s prisotnostjo notarja Marjana Kotarja, univ. dipl. jur.
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II. Sprejem letnega poročila za leto
2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta ter ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se sprejme naslednji
sklep: sSprejme se letno poročilo za poslovno leto 2000.
III. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
poslovno leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta ter ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se sprejme sklep o
delitvi dobička v naslednjem besedilu:
Dobiček poslovnega leta 2000 v višini
121,914.398 SIT ostane nerazporejen.
Nerazporejen dobiček iz prejšnjih poslovnih let, ki skupaj s pripadajočo revalorizacijo do dne, 31. 12. 2000 znaša
439,944.312 SIT se razporedi:
– 23,356.320 SIT za dividende iz dobička poslovnega leta 1995, kar predstavlja 160 SIT bruto na delnico,
– 110.000 SIT nagrade na člana nadzornega sveta, v skupni višini 660.000 SIT,
– 110.000 SIT za nagrado upravi družbe.
Preostali dobiček iz prejšnjih poslovnih
let, ki skupaj s pripadajočo revalorizacijo
do dne, 31. 12. 2000 znaša 415,927.992
SIT ostane nerazporejen.
Dobiček se bo delničarjem izplačal po
stanju v delniški knjigi na dan 30. 6. 2001
v šestih mesecih od sprejema sklepa na
skupščini družbe.
IV. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe za poslovno leto 2001 se imenuje revizijska družba IN Revizija, d.o.o.,
Linhartova 1, Ljubljana.
V. Odobren kapital.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: statutu družbe se doda nov 32.a člen,
ki glasi:
Uprava družbe je pooblaščena, da lahko v roku pet let od sprejema tega sklepa
na seji skupščine, s sklepom poveča
osnovni kapital družbe za 50% osnovnega
kapitala, ki obstaja na dan sprejema tega
sklepa.
Osnovni kapital se lahko poveča z denarnimi ali stvarnimi vložki. Za izdajo novih
delnic mora uprava pridobiti soglasje nadzornega sveta.
Uprava s soglasjem nadzornega sveta
lahko ob izdaji novih delnic odloči o izključitvi prednostne pravice do nakupa novih
delnic s strani obstoječih delničarjev.
VI. Uskladitev standardne klasifikacije
dejavnosti.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: pri šifrah 15.71, 15.72, 15.811,
15.812, 55.302, 70.10 in 74.40 se uskladi dejavnost družbe z Uredbo o uvedbi
in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti in se glasijo:
15.710 – proizvodnja krmil,
15.720 – proizvodnja hrane za hišne
živali,

15.810 – proizvodnja kruha, svežega
peciva in slaščic,
55.302 – dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij,
70.120 – trgovanje z lastnimi nepremičninami,
74.400 – oglaševanje.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
svojo udeležbo najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno prijavijo na sedežu družbe.
Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu družbe
do seje skupščine, vsak delovni dan od 9.
do 12. ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala istega dne v istih prostorih z istim dnevnim redom ob 13. uri. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.
Pekarna Vrhnika, d.d.
uprava družbe
Ob-50066
Na podlagi 7.3. točke statuta Bača,
d.d., Podbrdo in določil Zakona o gospodarskih družbah, uprava in nadzorni svet
sklicujeta
5. skupščino
delniške družbe Bače, Tovarne
volnenih izdelkov, d.d., Podbrdo,
ki bo 10. 7. 2001 ob 12. uri, v sejni
sobi družbe, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsednika skupščine izvoli Josipa Smolnikarja, za preštevalki glasov se izvolita Justo Kosmač in Volmo Bonča.
Seji bo prisostvoval Edvard Sivec, notar iz Tolmina.
2. Obravnava in sprejem letnega revidiranega poslovnega poročila in revizijskega poročila za leto 2000.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave in mnenja nadzornega sveta se
sprejme revidirano poslovno poročilo za
leto 2000 v predlaganem besedilu.
3. Ugotovitev in pokrivanje izgube.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta ostane v skladu z 2.
točko 68. člena ZGD izkazana izguba nepokrita.
4. Dopolnitev sklepa št. 2 s četrtega
zasedanja skupščine d.d., ki se nanaša
na povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave in nadzornega sveta se dopolni
sklep 4. skupščine z dne 3. 1. 2001.
5. Razrešitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi odstopne
izjave se razreši člana nadzornega sveta
Ernesta Kemperla.
6. Imenovanje člana nadzornega sveta.
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Predlog sklepa: izvoli se kandidat po
predlogu nadzornega sveta.
7. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto 2001 imenuje Tekos – revizija, d.o.o.,
Potoki, Kobarid.
8. Obravnava in odločanje o spremembi statuta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se spremeni 5. poglavje statuta, ki
se glasi: Organi družbe
5.0 Uprava
5.1 Družbo vodi uprava samostojno in
na lastno odgovornost ter jo zastopa in
predstavlja nasproti tretjim neomejeno.
5.2 Upravo predstavlja direktor družbe,
ki ga imenuje in razrešuje nadzorni svet, z
mandatno dobo petih let in z možnostjo
ponovnega imenovanja. Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče direktorja družbe.
5.3 Direktor lahko podeli prokuro.
5.4 Direktor za svoje delo sprejme poslovnik.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi pooblaščenci, ki se bodo pisno prijavili osebno ali s priporočeno pošiljko najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
O vsaki točki dnevnega reda se glasuje
z dvigom rok.
Gradivo je na vpogled na sedežu družbe (pisarna KSS) do pričetka seje skupščine.
Informacije po tel. 05/380-80-10, KSS
in EFS ter po faksu 05/380-81-52, skupščina.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 10. 7.
2001 ob 13. uri, v sejni sobi družbe. Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne glede
na velikost zastopanega osnovnega kapitala.
Bača, d.d., Podbrdo
uprava družbe
Ob-50082
Na podlagi 7.2. točke sedmega poglavja statuta delniške družbe Servis vozil in
kmetijske mehanizacije Ljutomer, d.d., Kolodvorska c. 16/a, Ljutomer in v skladu z
določbami Zakona o gospodarskih družbah
uprava sklicuje
5. skupščino
delniške družbe Servis vozil Ljutomer,
d.d.,
ki bo v torek, 10. 7. 2001, na sedežu
družbe, Kolodvorska c. 16/a, s pričetkom
ob 12. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsedujočega skupšči-

Stran

3058 / Št. 46 / 8. 6. 2001

ne Damjan Korošec in dve preštevalki glasov Biserka Polak in Mira Nemec.
Seji bo prisostvoval notar Šomen Franc.
2. Obravnava in sprejem revidiranega
letnega poročila za poslovno leto 2000 z
mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 2000.
3. Sprejem sklepa o delitvi dobička.
Predlog sklepa: dobiček za poslovno
leto v višini 22,555.982,30 SIT se razporedi:
– za pokrivanje izgube iz preteklih let v
višini 16,057.703,89 SIT,
– za pokrivanje revalorizacijskega popravka
izgube
iz
preteklih
let
6,498.278,41 SIT.
Preostanek revalorizacijskega popravka izgube iz prejšnjih let v višini
11,981.888,95 SIT se pokrije v breme
revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala.
Vsa knjiženja se izvedejo po stanju 1.
1. 2001.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za revizorja poslovno
leto 2001 imenuje Adut, družba za svetovanje in revizijo, d.o.o., Lendavska št. 18,
9000 Murska Sobota.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v upravi, in sicer
najmanj 1 uro pred začetkom zasedanja,
kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak dan od 10. 6. 2001 do 10. 7. 2001,
od 10. do 12. ure, v tajništvu uprave.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Servis vozil Ljutomer, d.d.
uprava družbe
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Ob-50100
Na podlagi 7.3. člena statuta delniške
družbe Loške tovarne hladilnikov Škofja Loka, Kidričeva 66, 4220 Škofja Loka, uprava sklicuje
7. redno skupščino
delničarjev LTH Škofja Loka, d.d.,
ki bo 10. julija 2001 ob 13. uri na sedežu družbe v Škofji Loki, Kidričeva 66 in
predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine. Za predsedujočo
skupščine se izvoli Marjeta Cesar Janežič,
za dve preštevalki glasov se izvolita Mojca
Rakovec in Darinka Žitnik. Sejo bo spremljal vabljeni notar Vojko Pintar, ki bo sestavil notarski zapisnik.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe za leto 2000.
Na podlagi mnenja nadzornega sveta in
revizijskega poročila je predlog sklepa
uprave: sprejme se letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2000.
3. Pokrivanje izgube za leto 2000.
Predlog sklepa uprave: izguba za leto
2000 v višini 698,160.743,68 SIT bo družba pokrila iz:
a) dobička preteklih let: 4,701.419,98
SIT,
b) revalorizacijskega popravka dobička:
2,096.189,98 SIT,
c) revalorizacijskega popravka rezerv:
118,304.693,07 SIT,
d) zakonskih rezerv: 305,404.000 SIT,
c) revalorizacijski popravek osnovnega
kapitala: 267,654.440,65 SIT.
4. Imenovanje revizorja poslovanja za leto 2001.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina za revizorja poslovanja družbe v letu
2001 imenuje revizijsko družbo: Ebit,
d.o.o., Revizija, računovodske storitve in
davčno svetovanje, Trg mladosti 6, 3320
Velenje.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave: zaradi odstopnih izjav, ki so jih podali dosedanji člani
nadzornega sveta: Ani Klemenčič, Robert
Žnidar, Blaž Pipp in Andrej Grzetič, se v
nadzorni svet družbe za mandat 4 let izvolijo naslednji člani:
– Jože Angeli,
– Anton Grosman,
– Milan Ovnič,
– Franc Ziherl.
6. Določitev sejnin za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave: v skladu s 6.10.
členom statuta družbe, uprava predlaga,
da se določijo sejnine za člane nadzornega sveta v višini 6.000 SIT za predsednika
v višini 5.000 SIT za člane.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe v 4. nadstropju
poslovne stavbe, vsak delovnik med 9. in
12. uro v času od 9. 6. 2001 do vključno
10. 7. 2001.

Na skupščini delničarjev se odloča o
objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Morebitni nasprotni predlogi delničarjev morajo biti v pisni obliki obrazloženi in
oddani v 7 dneh po objavi sklica v tajništvu
uprave družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini družbe imajo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki so vpisani v knjigo delničarjev
na dan objave sklica na katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela na sedež
družbe vsaj 3 delovne dni pred skupščino.
Prijavi mora biti priloženo pismeno potrdilo o lastništvu delnic, pooblaščenci morajo predložiti pisna pooblastila.
Prijavljeni udeleženci na skupščini so
se vsaj pol ured pred pričetkom skupščine
dolžni vpisati v listo udeležencev in prevzeti glasovnice.
Če skupščina ob napovedani uri ni
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne čez 30 min z istim dnevnim redom.
Skupščina bo takrat sklepčna ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
LTH Škofja Loka, d.d.
uprava
Ob-50155
Na podlagi 40. člena statuta družbe Komunalno podjetje Ptuj, d.d., uprava sklicuje
5. sejo skupščine družbe
Komunalno podjetje Ptuj, d.d., Ptuj,
Žnidaričevo nabrežje 3,
ki bo dne 11. 7. 2001 ob 12. uri, na
sedežu družbe v Ptuju, Žnidaričevo nabrežje 3, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Ob pozitivnem mnenju nazornega sveta
je predlog sklepa uprave: za predsedujočo
skupščini se izvoli: Branka Neffat, univ.
dipl. prav.
Izvoli se preštevalca glasov: Igor Cebek, Angela Petek.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Šömen.
2. Sprejem letnega poročila za leto
2000 z mnenjem revizorja.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo za leto 2000 v predloženem besedilu z mnenjem revizorja.
3. Sprejem sklepa o delitvi nerazporejenega čistega dobička iz preteklih let in
ugotovitvi in razporeditvi čistega dobička
leta 2000.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: nerazporejeni
čisti dobiček iz preteklih let v višini
21,525.426,17 SIT in revalorizacija prenesenega čistega dobička iz preteklih let v
višini 23,341.762,81 SIT, skupno
44,867.188,98 SIT ter ugotovljeni čisti dobiček poslovnega leta 2000 v višini
10,979.676,73
SIT,
vse
skupaj
55,846.865,71 SIT se deli v zneskih:
– 11,169.373 SIT za izplačilo dividend,
to je 65,98 SIT SIT bruto dividende na
delnico,
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– 44,677.492,71 SIT na nerazporejeni
dobiček.
Delničarjem se dividenda izplača najkasneje do 10. 9. 2001.
4. Razrešitev članov nadzornega sveta
in izvolitev novih članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina zaradi
prenehanja mandata razreši naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
1. Evelin Jabločnik Makoter,
2. Alojz Kaučič,
3. Drago Klobučar,
4. Matjaž Sotler.
Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
1. Evelin Makoter-Jabločnik,
2. Alojz Kaučič,
3. Drago Klobučar,
4. Matjaž Sotler,
za naslednje mandatno obdobje štirih
let.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev izvolil Jerneja Šömen in Janeza Polanec za člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2001.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2001 skupščina
imenuje družbo ITEO-Abeceda, Podjetje za
revizijo in sorodne storitve, d.o.o., Kotnikova 28, Ljubljana.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem, bo na voljo v tajništvu
uprave na sedežu družbe, vsak delavnik
od 9. do 12. ure, v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o
objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 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 soba bo odprta 45 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.
Komunalno podjetje Ptuj, d.d.
direktor:
Jože Cvetko, univ. dipl. inž.

Ob-50164
Na podlagi 7.5. točke statuta delniške
družbe Gozdno gospodarstvo Nazarje, sklicuje uprava
2. sejo skupščine
družbe Gozdno gospodarstvo Nazarje,
d.d.,
ki bo v četrtek, 12. 7. 2001 ob 17. uri,
v prostorih Delavskega doma Nazarje (mala dvorana), Savinjska cesta 2, Nazarje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine,seznanitev z
dnevnim redom, izvolitev delovnih teles
skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1.1. Za predsednika skupščine se izvoli Jure Prebil, univ. dipl. inž. gozd.
1.2. Za preštevalca glasov se izvolita:
Anica Chuuya in Antonija Šporin.
1.3. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
1.4. Na skupščini je navzoč vabljeni notar Avgust Ribič.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2000 z
mnenjem revizorja in mnenjem nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se revidirano letno poročilo
uprave družbe o poslovanju družbe za leto
2000 – z mnenjem nadzornega sveta.
3. Sklepanje o uporabi in razdelitvi dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Nerazporejeni čisti dobiček poslovnega leta 2000 v višini 19,981.834,94
SIT se razporedi v proste rezerve.
3.2. Del nerazporejenega dobička za
leto 1998 v višini 2,766.905,27 SIT in
proporcionalni del revalorizacijskega popravka istega dobička v višini 475.254,73
SIT (skupaj 3,242.160 SIT) se razporedi
za dividende (v znesku 60 SIT bruto na
delnico); ostali del dobička iz leta 1998
ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo v nerevalorizirani vrednosti po stanju na dan 31. 12. 2000
v roku 60 dni od sprejema sklepa na skupščini. Upravičenci do dividende so vsi lastniki delnic, ki so na dan 30. 6. 2001
vpisani v delniški knjigi Klirinško depotne
družbe, d.d.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2001.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2001 se imenuje Plus Revizija, d.o.o.,
iz Ljubljane.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Gradivo za skupščino z obrazloženimi
predlogi sklepov je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe Savinjska cesta 4, Nazarje, vsak delavnik od ponedeljak do petka od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
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Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji družbe, ki so na dan 30. 6. 2001
vpisani kot lastniki delnic v delniško knjigo
družbe pri KDD, njihovi pooblaščenci in
zastopniki, ki najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine upravi družbe prijavijo
svojo udeležbo na skupščini.
Pooblastilo za zastopanje fizične osebe
na skupščini mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj
in datum ter podpis pooblastitelja in pooblaščenca; za pravne osebe ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Pooblastilo mora
biti pisno dostavljeno upravi družbi in ostane shranjeno pri družbi.
Prijavljene udeležence pozivamo,da
svoj prihod na skupščino potrdijo pol ure
pred začetkom skupščine s predložitvijo
osebnega dokumenta, s podpisom potrdijo svojo udeležbo v listi udeležencev ter
prevzamejo glasovalne lističe.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo
v pisni obliki z obrazložitvijo predloga, v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine
pri upravi družbe.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
17.30, v istem prostoru, z istim dnevnim
redom in se na njej veljavno odloča ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Gozdno gospodarstvo Nazarje, d.d.
uprava družbe
Ob-50081
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 37. člena statuta
Kovinastroj Gastronom, tovarna gostinske
opreme d.d. Grosuplje, uprava družbe sklicuje
6. redno zasedanje skupščine
družbe Kovinastroj Gastronom,
tovarna gostinske opreme d.d.
Grosuplje,
ki bo 16. 7. 2001 ob 15. uri na sedežu
družbe, Adamičeva cesta 36, Grosuplje.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Skupščina na predlog
uprave izvoli predsedujočega skupščine,
preštevalca glasov in imenuje notarja.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina sprejme na
predlog uprave ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta in revizijske družbe IN Revizija d.o.o.,letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2000.
3. Razporeditev dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme naslednji sklep:
a) Po zaključnem računu ugotovljeni dobiček iz leta 2000 v višini 72,965.655,77
SIT se razporedi v rezerve družbe.
b) Nerazporejeni dobiček iz leta 1998 v
višini 35,582.730 SIT in nerazporejeni do-
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biček iz leta 1999 v višini 61,881.503,63
SIT ter revalorizacijski popravek dobička iz
leta 1999 v višini 1,136.610,53 Sit ostane
nerazporejen.
Revalorizacijski popravek dobička iz leta 1998 v višini 7,575.236,90 SIT in del
revalorizacijskega popravka dobička iz leta
1999 v višini 4,370.843,30 SIT se razporedi za nagrade upravi in članom kolegija
direktorja v znesku 8,746.080,20 SIT in
nadzornemu svetu v stari sestavi
1,800.000 SIT ter v sedanji sestavi
1,400.000 SIT. Nagrada se lahko izplača
v tolarjih ali delnicah po povprečni nakupni
ceni.
4.Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme, da se iz rezerv oblikuje
sklad lastnih delnic v vrednosti desetih odstotkov osnovnega kapitala, za odkup delavcem družbe in nagrado upravi ter nadzornemu svetu družbe.
5. Določitev višine sejnin članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: nadzorni svet in uprava
družbe predlagata skupščini, da sprejme
naslednje višine sejnin za člane nadzornega sveta:
– za predsednika nadzornega sveta
60.000 SIT neto in
– za člane nadzornega sveta 40.000
SIT neto.
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revizorja za poslovno leto 2001 revizijsko družbo IN Revizija d.o.o., Linhartova 11 a, 1001 Ljubljana.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Predlog delničarjev
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo upravi utemeljene nasprotne
predloge in dopolnilne predloge k dnevnemu redu.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki
delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se z glasovnicami, ki jih udeleženci prejmejo na skupščini. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in mora biti predloženo pred začetkom
skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice imajo le
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine upravi družbe pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo priložiti
tudi pisno pooblastilo. Kot datum prijave
se šteje datum, ko je družba prejela obvestilo.
Navodilo za glasovanje
Glasovanje o vseh točkah dnevnega reda je javno, glasuje se z glasovnicami, ki
jih delničarji prejmejo ob vstopu v sobo,
kjer bo zasedala skupščina.
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Opozorila
Prostor, kjer bo zasedala skupščina bo
odprt 15 minut pred začetkom zasedanja.
Udeleženci se morajo identificirati, podpisati seznam udeležencev in prevzeti glasovnice.
Drugi sklic
Kolikor skupščina ob uri sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z istim dnevnim redom istega dne, t.j.
16. 7. 2001 ob 17. uri, na mestu prvega
sklica. Ob ponovnem sklicu bo skupščina
veljavno sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Kovinastroj Gastronom d.d.
direktor uprave
Marko Avšič, univ. dipl. inž.
Ob-50094
Uprava družbe Gradis, gradbeno podjetje Ljubljana, d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana, vabi delničarje na
sejo skupščine
Gradis, gradbeno podjetje Ljubljana,
d.d., Ulica Gradnikove brigade 11,
1000 Ljubljana
Uprava sklicuje skupščino, dne 10. 7.
2001, ob 12. uri, v poslovnih prostorih
GIZ Gradis, Ljubljana, Šmartinska 134 a
(sejna soba, 1. nadstropje).
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev skupščine glede notarja, ki bo pisal zapisnik.
2. Izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine, izvoli Silvan Jakin odvetnik iz Ljubljane.
Predlog sklepa: za preštevalca glasov
na skupščini družbe, se na predlog uprave
in nadzornega sveta izvolita: Bračun Zmago in Žvar Marjanca.
3. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na podlagi poročila
preštevalcev glasov, predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna.
4. Seznanitev z dnevnim redom.
5. Obravnava in odločanje o revidiranem letnem poročilu za leto 2000 in o
letnem poročilu uprave za isto leto.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme revidirano letno poročilo za leto 2000 in letno poročilo
uprave za isto leto v predloženem besedilu.
6. Obravnava in odločanje o pokrivanju
izgube za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep o pokrivanju izgube za leto 2000 v predloženem besedilu.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se
imenuje revizijska hiša, ki jo je predlagal
nadzorni svet.
8. Seznanitev skupščine z razrešitvijo in
imenovanjem novih članov nadzornega sveta, ki jih voli svet delavcev.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
vzame na znanje, da je svet delavcev na
svoji 17. seji dne 8. 3. 2001 razrešil članstva v nadzornem svetu Šantavec Janeza
in imenoval Kovačič Vojka za člana nadzornega sveta z mandatno dobo štirih let.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
vzame na znanje, da je svet delavcev na
svoji 2. seji dne 27. 3. 2001 razrešil članstva v nadzornem svetu Leš Teodorja in
imenoval Bukovec Janeza za člana nadzornega sveta z mandatno dobo štirih let.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in bo shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniško knjigo v Klirinško depotni družbi in, ki pisno prijavo osebno ali
s priporočeno pošiljko dostavijo družbi
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in z podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo, svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe pri Šantavec Janezu, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda ali predloge glede
dnevnega reda za katere želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri, ne
bo sklepčna, se določi pol urni odmor po
katerem se skupščina ponovno sestane.
V tem primeru je skupščina sklepčna ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Gradis, Gradbeno podjetje
Ljubljana, d.d.
predsednik uprave
Janez Režun
Ob-50095
Na podlagi 9. člena statuta delniške
družbe VOC Celje,vzdrževanje in obnova
cest d.d., Lava 42, 3000 Celje, uprava
sklicuje
2. sejo skupščine
delniške družbe VOC Celje,
vzdrževanje in obnova cest, d.d.
ki bo v četrtek, 12. 7. 2001 ob 10.
uri, v sejni sobi CM Celje, d.d. – področje Asfalt kamnolom, v Veliki Pirešici.
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Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti ter seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z dnevnim redom o njem pa ne glasuje.
2. Izvolitev predsednika skupščine,
preštevalcev glasov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
– za predsednika skupščine se izvoli
Zdenko Podlesnik,
– za preštevalca glasov se izvolita Božo
Šola in ga Majda Šinkovec,
– za notarja se imenuje Anton Rojec.
3. Sprejetje sprememb in dopolnitev
Statuta delniške družbe VOC Celje, d.d.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta po predlogu uprave in nadzornega sveta.
4. Obravnava in sprejetje revidiranega
letnega poročila o poslovanju družbe VOC
Celje, d.d. za leto 2000 z mnenjem nadzornega sveta in revizorja.
Predlog sklepa uprave: sprejme se letno poročilo uprave družbe o poslovanju
družbe VOC Celje, d.d. za leto 2000 z
mnenjem nadzornega sveta in revizorja.
5. Delitev dobička za leto 2000 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepov uprave:
5.1. Ugotovljeni dobiček za leto 2000 v
višini 32,089.316,91 SIT neto ostane nerazporejen.
5.2. Za delitev dobička za leto 2000 se
nameni 13,815.100 SIT iz nerazporejenega dobička iz leta 1997 po stanju na dan
1. 1. 2001.
Skupni znesek v višini 13,815.100 SIT
se nameni:
– za izplačilo dividend delničarjem
11,215.100 SIT v višini 100 SIT bruto/delnico,
– upravi kot udeležba na dobičku v višini 1,600.000 SIT izplačljivo v delnicah družbe ali v gotovini,
– članom nadzornega sveta kot udeležba na dobičku v višini 1,000.000 SIT izplačljivo v delnicah družbe ali v gotovini.
V primeru izplačila udeležbe na dobičku v delnicah družbe, se obračuna vrednost delnice po povprečni nabavni ceni
na dan izplačila. Pri obračunu izplačila dividend se lastne delnice odštejejo od stanja
v delniški knjigi. Upravičenci do dividende
so delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
pri KDD na dan 2. 7. 2001. Dividenda in
udeležba na dobičku se izplača v roku 60
dni od sprejema sklepa na skupščini.
6. Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: ugotovi se, da je član nadzornega sveta Stermecki Vojko dne 2. 4. 2001 podal odstopno izjavo. Namesto dosedanjega člana
nadzornega sveta se izvoli Kamenšek Andrej, roj. 25. 5. 1930 kot nov član nadzornega sveta. Mandat novoizvoljenemu članu nadzornega sveta poteče 11. 7. 2004,

ko poteče mandat tudi ostalim članom nadzornega sveta.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja družbe za poslovno leto 2001 se
imenuje družba Dubarič, d.n.o, Svetovanje
in revidiranje, Kumrovška 7, 1000 Ljubljana.
8. Umik delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme sklep, da se navadne delnice družbe VOC Celje,d.d. z oznako G, z nominalno vrednostjo 1.000 SIT,
s katerimi se trguje na prostem trgu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d.,
(borzna oznaka VOCG), umaknejo z organiziranega trga vrednostnih papirjev, skladno s 54. členom Zakona o trgu vrednostnih papirjev.
Besedilo predlaganih sprememb statuta ter gradivo za vse točke dnevnega reda
s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Lava 42, vsak delavnik od ponedeljka do petka, od 8. do
12. ure, v tajništvu uprave VOC Celje,d.d.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pisno podajo družbi razumno utemeljen nasprotni predlog sklepov. Uprava in nadzorni svet bosta o morebitnih predlogih sprejela svoja stališča najkasneje dvanajst dni po sklicu skupščine
in o tem obvestila delničarje z objavo na
enak način, kot je objavljen ta sklic.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki navadnih delnic z oznako G oziroma njihovi
pooblaščenci, zastopniki, člani nadzornega sveta in uprave. Glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi
pri KDD Ljubljana na 10 dan pred datumom zasedanja skupščine t.j. 2. 7. 2001.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki najkasneje v 3 dneh pred sejo skupščine upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo, to je
do 9. 7. 2001 do 10. ure. Vsaka delnica
velja en glas. Udeleženci se pred sejo
skupščine prijavijo v sprejemni pisarni pol
ure pred začetkom zasedanja. V sprejemni
pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini, in druga
gradiva.
Navodilo za glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov, razen pod točke 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., kjer je potrebna 3/4 večina in pod točko 8, kjer je
potrebno zagotoviti 9/10 večino.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v
sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno. Za fizične
osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja in pooblaščenca;
za pravne osebe pa ime in priimek, naslov
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pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.
Opozorilo! Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure.
Čez pol ure je skupščina sklepčna če so
navzoči delničarji, ki zastopajo 15% osnovnega kapitala.
VOC Celje, d.d.
direktor
Orešnik Vincenc, inž.
Ob-50097
Na podlagi 12. in 18. člena statuta delniške družbe sklicuje uprava Prešernove
družbe, d.d., podjetja za založništvo,
distribucijo, trgovino, zastopstvo in posredovanje, Ljubljana
5. redno skupščino delničarjev,
ki bo v sredo, 11. julija 2001 ob 10.
uri, v Prešernovi družbi, d.d., Opekarska
4a, 1000 Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
potrjuje predlog uprave glede sestave delovnih teles skupščine: delovnega predsedstva in preštevalk glasov. Za sestavo notarskega zapisnika poteka in sklepov skupščine delničarjev se določi notarja Mira Košaka iz Ljubljane.
3. Letno poročilo za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 2000 po predlogu uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta in poročila pooblaščenega revizorja.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega
sveta Cirilu Zlobcu, Primožu Komatarju in
Branku Mihorku mandat poteče 11. julija
2001. Nadzorni svet predlaga za člana
nadzornega sveta kot predstavnika kapitala Cirila Zlobca in Primoža Komatarja. Svet
delavcev predlaga za člana nadzornega
sveta kot predstavnika delavcev Branka Mihorka.
5. Delitev dobička za leto 2000, kritje
negativnega revalorizacijskega popravka
kapitala za leto 1998 in povečanje obveznih rezerv.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
na podlagi mnenja nadzornega sveta se
dobiček leta 2000 v višini 525.775,59 SIT
nameni:
– za rezerve v višini 525.775,59 SIT.
Po predlogu uprave in na podlagi mnenja nadzornega sveta se negativni revalorizacijski popravek kapitala leta 1998 v višini 1,163.798,49 SIT krije:
– iz pozitivnega revalorizacijskega popravka kapitala v višini 1,163.798,49 SIT.
Po predlogu uprave in na podlagi mnenja nadzornega sveta se povečajo obvezne rezerve za 1,900.000 SIT:
– iz rezerv v višini 1,900.000 SIT.
6. Povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se z izdajo novih delnic poveča za
10,000.000 SIT in sicer iz 90,000.000
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SIT na 100,000.000 SIT. Povečanje
osnovnega kapitala se izvede z izdajo
10.000 novih navadnih imenskih delnic z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT.
Prodajna cena ene nove delnice je
1.550 SIT.
Obstoječi delničarji družbe imajo izključno pravico do nakupa novih delnic in sicer v
sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem
kapitalu družbe na dan skupščine.
Delničarji morajo nove delnice vplačati
v roku 15 dni od sprejetja tega sklepa na
skupščini družbe, tj. do 26. 7. 2001. Vplačilo novih delnic se izvrši na račun družbe
št. 50100-603-56533.
V primeru, da do 26. 7. 2001 niso vplačane vse nove delnice, lahko delničarji družbe izvršijo nakup preostalih delnic v naknadnem roku, in sicer do 31. 7. 2001 ne
glede na zastopanost v osnovnem kapitalu
družbe. Šteje se, da je delnice v prej navedenem naknadnem roku od vključno 27.
7. 2001 do 31. 7. 2001 pridobil in vplačal
tisti delničar, ki je časovno preje izvršil vplačilo novih delnic, vse do napolnitve kvote
še nevplačanega razpisanega kapitala.
V primeru, da pride s strani delničarjev
do preplačila razpisanega kapitala, tj. vplačila, ki presega 15,500.000 SIT, se vplačani kapital vrne delničarjem, skladno z
vrstnim redom vplačil, do 3. 8. 2001.
V primeru, da nove delnice ne bodo
vplačane v celoti do 31. 7. 2001, se povečanje osnovnega kapitala družbe ne izvrši.
V tem primeru se že izvršena vplačila za
nakup novih delnic delničarjem vrnejo do
3. 8. 2001.
V primeru uspešne izvršitve povečanja
osnovnega kapitala, skupščina pooblašča
nadzorni svet za uskladitev besedila 4. člena statuta delniške družbe.
7. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta se oblikuje sklad lastnih
delnic v višini 9,000.000 SIT, in sicer za
namene iz 240. člena Zakona o gospodarskih družbah.
8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja v letu 2001
se
imenuje
revizijsko
družbo
ConstantiaMT&D d.o.o.
9. Vprašanja delničarjev.
Gradivo za skupščino delničarjev lahko
delničarji pregledajo ali dobijo na sedežu
družbe v tajništvu uprave s tem, da se ustrezno izkažejo.
Delničarji lahko skladno z zakonom predlagajo dopolnitev dnevnega reda s predlogi, vendar morajo to storiti najkasneje v
desetih dneh po sklicu skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Vsak udeleženec mora svojo udeležbo na
skupščini najaviti upravi najkasneje tri dni
pred zasedanjem. Pooblaščenci morajo
hkrati z najavo poslati tudi pisno pooblastilo.
Sklepi se sprejemajo z navadno večino
glasov, razen če zakon oziroma statut v
konkretnem primeru ne določata drugače.
Prešernova družba d.d.
uprava
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Razširitev dnevnega reda
Ob-50117
V skladu z 286. členom Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94,
82/94, 20/98, 32/98, 84/98 in 6/99) uprava družbe Elektro Gorenjska d.d. Kranj na
pobudo delničarja Republike Slovenije, objavlja dodatno točko dnevnega reda 4. skupščine družbe Elektro Gorenjska d.d., sklicane
za dne 5. 7. 2001, ki se glasi:
Odpoklic člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev.
Predlog sklepa: Skupščina odpokliče
člana nadzornega
sveta predstavnika
delničarjev Saviozzi Alojza. Skupščina izvoli Marijo Mali za članico nadzornega sveta predstavnico delničarjev, do konca mandatnega obdobja.
Elektro Gorenjska d.d.
uprava
Št. 171
Ob-49942
Na podlagi 286. člena ZGD in 9.1. točke statuta družbe Rudis d.d. Trbovlje, uprava družbe objavlja
dopolnitev dnevnega reda in dodatna
predmeta
Na podlagi 284. člena ZGD v zvezi z
286. členom ZGD ter 4.19 in 4.20 točke
statuta družbe Rudis d.d. Trbovlje, vlaga
delničar Zlata Moneta I d.d., Strossmayerjeva 30, Maribor, ki je imetnik več kot ene
dvajsetine osnovnega kapitala, zahtevo za
objavo predmeta skupščinskega sprejemanja sklepov.
Na 6. skupščini Rudis d.d., Trbovlje, se
za 1., 2. in 3. točko po objavljenem dnevnem redu skupščine obravnava 4. točka. Povečanje osnovnega kapitala družbe in 5. točka. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe.
Dosedanja 4. točka imenovanje revizorja za leto 2001 se preštevilči v 6. točko.
4. Povečanje osnovnega kapitala družbe
Predlog sklepa:
4.1. Osnovni kapital družbe, ki znaša na
dan 31. 12. 2000 599,143.000 SIT in je
razdeljen na 599.143 delnic v nominalni
vrednosti 1.000 SIT, se poveča za
599,143.000 SIT, in sicer sorazmerno glede na obstoječo lastniško strukturo družbe
na dan vpisa povečanja v sodni register.
Za povečanje osnovnega kapitala se
uporabi revalorizacijski popravek kapitala v
višini 599,143.000 SIT.
Povečani osnovni kapital družbe znaša
1.198,286.000 SIT.
4.2. Uprava in predsednik nadzornega
sveta sta dolžna prijaviti sklep za vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
4.3. Uprava družbe je dolžna najkasneje
v roku 3 dni od vročitve sklepa o vpisu povečanja osnovnega kapitala družbe v sodni
register obvestiti delničarje, da je povečanje vpisano. Obvestilo se objavi v dnevnem
časopisu Delo.
4.4. Uprava družbe je dolžna izvesti povečanje nominalnega zneska delnic tistim
delničarjem, ki so na dan vpisa povečanja
osnovnega kapitala v sodni register vpisani
kot delničarji Rudis d.d., v centralnem registru Klirinško depotne družbe.
5. Zmanjšanje osnovnega kapitala
Predlog sklepa:
5.1. Osnovni kapital družbe v višini
1.198,286.000 SIT se zaradi prevelikega

obsega kapitala glede na dejanski obseg
poslovanja zniža za 599,143.000 SIT in je
razdeljen na 599.143 delnic v nominalni
vrednosti 1.000 SIT.
5.2. Uprava in predsednik nadzornega
sveta sta dolžna prijaviti sklep za vpis zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni register.
5.3. Uprava družba je dolžna najkasneje
v roku 3 dni od vročitve sklepa o vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala družbe v sodni
register obvestiti delničarje, da je zmanjšanje vpisano in obvestiti upnike v smislu 350.
člena ZGD.
Obvestilo se objavi v dnevnem časopisu
Delo.
5.4. Uprava družbe je dolžna izvesti zmanjšanje nominalnega zneska delnic tistim
delničarjem, ki so na dan vpisa povečanja
osnovnega kapitala v sodni register vpisani
kot delničarji Rudis d.d. v centralnem registru Klirinško depotne družbe.
5.5. Uprava družbe je dolžna izvesti izplačilo iz naslova zmanjšanja osnovnega kapitala v višini 1.000 SIT na delnico tistim
delničarjem, ki so na dan vpisa povečanja
osnovnega kapitala v sodni register vpisani
kot delničarji Rudis d.d. v centralnem registru Klirinško depotne družbe takoj po preteku 6-mesečnega roka iz 2. odstavka 350.
člena ZGD oziroma takoj potem, ko je upnikom zagotovljeno poplačilo ali zavarovanje
pravočasno prijavljenih terjatev.
5.6. Uprava in nadzorni svet družbe se
pooblastita za uskladitev statuta v zvezi s
sprejetimi sklepi o povečanju in zmanjšanju
osnovnega kapitala, kolikor bi bila uskladitev potrebna.
Rudis d.d. Trbovlje
uprava družbe

Nasprotni predlog
Št. 190
Ob-49903
Uprava IGM Zagorje, d.d., Zagorje ob
Savi, Savska 1, na podlagi zakona o gospodarskih družbah sporoča, da je delničar
Salonit Anhovo, d.d., Anhovo, vložil
nasprotni predlog
k 3. točki dnevnega reda 6. seje skupščine, sklicane za dne 20. 6. 2001 in predlaga, da se v statutu družbe spremeni članstvo nadzornega sveta iz predlaganih 4 članov na 5 članov, od tega naj bosta dva
člana nadzornega sveta predstavnika delavcev družbe, ki jih izvoli svet delavcev.
Obrazložitev:
Delničar, ki je podal nasprotni predlog,
meni, da je vprašljiva predlagana sestava
nadzornega sveta v 4-članski sestavi, od
tega 3 predstavniki delničarjev in 1 predstavnik sveta delavcev, saj matematično to
pomeni 1,33 članov sveta delavcev, kar bi
lahko v primeru 4-članskega nadzornega
sveta dvomljivo ali naj bo 1 ali 2 predstavnika sveta delavcev. Tudi sicer je glasovanje
nadzornega sveta manj sporno in bolj nedvoumno, zlasti pa odpravlja možnost izenačenja glasov v primeru, če gre za neparno
število članov nadzornega sveta.
Stališče uprave k nasprotnemu predlogu: uprava nasprotnemu predlogu ne nasprotuje.
IGM Zagorje, d.d.,
uprava
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Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
Popravek
St 34/2001
S-50049
V Uradnem listu RS, št. 43-44 z dne 1.
6. 2001 je bil objavljen potrjen sklep o
prisilni poravnavi dolžnika Univerzale industrija oblačil Domžale, d.d., Domžale, Slamnikarska 4.
V tekstu objave je prišlo do pisne napake, in sicer v zadnjem stavku zadnjega
odstavka, ki se pravilno glasi:
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 16. 5. 2001 in
ne 18. 5. 2001 kot je bilo navedeno.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2001
St 26/2001
S-49801
To sodišče je s sklepom St 26/2000
dne 29. 5. 2001 začelo stečajni postopek nad dolžnikom GP Trnovo Podjetje
za gradnjo d.o.o., Cesta dveh cesarjev
172,
Ljubljana,
matična
številka
5668620, šifra dejavnosti 45.210.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
Staška Mrak Jamnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 3. 9. 2001 ob 12.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
29. 5. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2001
St 250/2000
S-49802
To sodišče je s sklepom opr. št. St
250/2000 z dne 9. 5. 2001 zavrglo predlog za začetek postopka prisilne poravnave nad dolžnikom LA FRUTTA IMPORT-EXPORT d.o.o., Litijska 263,
Ljubljana Dobrunje in postopek ustavilo.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2001
St 255/2000
S-49803
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Indov d.d., Ljubljana, Poljanska cesta 95 za dne 2. 7. 2001 ob
13.30 v sobi 368/III tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganiazcije 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 28. 5. 2001
St 14/2001
S-49804
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 14/2000 sklep z dne 30.
5. 2001:
I. sklep:
Ugotovi se umik predloga za začetek
postopka prisilne poravnave z dne 25. 5.
2001, ki ga je sodišče prejelo neposredno
istega dne med dolžnikom Trgohlad, Proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Leona Dobrotinška 21, Šentjur in njegovimi upniki, ker je predlagatelj – dolžnik dne
25. 5. 2001 umaknil ta predlog in se zato
v skladu z dol. 33/II člena ZPPSL postopek prisilne poravnave ustavi.
II. sklep:
I. Začne se se stečajni postopek nad
dolžnikom Trgohlad, Proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Ulica Leona Dobrotinška 21, Šentjur (matična številka: 5349575).
Odslej se firma glasi: Trgohlad, Proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Ulica Leona Dobrotinška 21, Šentjur – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela,
št. delovnega dovoljena L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečjanega postopka na oglasni deski sodišča ter
vpis začetka stečajnega postopka v sodni
register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni
masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova
terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del
premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 5% vrednosti prijavljene terjatve ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun 50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo
dne 19. septembra 2001 ob 9. uri v sobi
št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 28. 5.
2001.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 5. 2001
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St 21/2001-14
S-49807
1. To sodišče je s sklepom opr. št. St
21/2001 z dne 29. 5. 2001 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Alpinum, turistično podjetje d.d., Bohinjsko
jezero, Ribčev laz 50, matična številka družbe: 5143837, šifra dejavnosti družbe:
G/55-100.
2. Za upraviteljico prisilne poravnave je
določena Marina Parinc Pilej, Triglavska 65,
Ljubljana.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko, naj prijavijo svoje terjatve sodišču z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v
roku 30 dni po objavi tega oklica.
4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.
5. Imenuje se upniški odbor v sestavi:
– Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
cesta 54, Škofja Loka.
– Petrol d.d., Dunajska cesta 50, Ljubljana,
– Elektro Gorenjska d.d., Bleiweisova
cesta 6, Kranj,
– Logo d.o.o., Podgorica 20, Šmarje
Sap,
– predstavnik delavcev Jure Pagon, Ribčev laz 64, Bohinjsko jezero.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 29. 5. 2001.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 29. 5. 2001
St 60/2000-8
S-49808
To sodišče je s sklepom opr. št. St
60/2000 z dne 25. 5. 2001 na podlagi 1.
odstavka 99. člena ZPPSL začelo stečajni
postopek nad dolžnikom GTG Objekt,
gradbeništvo, trgovina, gostinstvo d.o.o.,
Rožna dolina 10, Lesce, matična številka:
5605261, šifra dejavnosti: 45.210 in postopek z istim dnem zaključilo.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi tega oklica.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 5. 2001
St 66/2000-9
S-49809
To sodišče je s sklepom opr. št. St
66/2000 z dne 30. 5. 2001 na podlagi 1.
odstavka 99. člena ZPPSL začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Mizarstvo Alojz
Rogar, samostojni podjetnik, Rateče
23, Rateče in postopek z istim dnem zaključilo.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi tega oklica.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 5. 2001
St 69/2000
S-49810
S sklepom tukajšnjega sodišča, opr. št.
St 69/2000, je sodišče dne 29. 5. 2001
začelo stečajni postopek nad družbo Ro-
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dna, trgovina in storitve d.o.o., Klanec
pri Kozini 19/c, Kozina, in ker ni premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, stečajni
postopek tudi takoj zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris družbe iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 29. 5. 2001
St 49/2000
S-49811
1. To sodišče na podlagi 1. odstavka
101. člena ZPPSL objavlja:
1. Da je s sklepom St 49/2000 z dne
30. 5. 2001 ustavilo postopek za prisilno
poravnavo in po uradni dolžnosti začelo stečajni postopek nad dolžnikom Nika BPD
poslovno svetovanje d.d., Trg izgnancev
1a, Brežice.
2. Za stečajnega upravitelja je bil imenovan Jože Patty iz Brežic, Finžgarjeva 2.
3. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh pisnih
izvodih v skladu z 137. členom ZPPSL v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica
o začetku stečajnega postopka. Terjatve, ki
so bile prijavljene na oklic za začetek postopka prisilne poravnave, se štejejo za prijavljene tudi v tem postopku.
4. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
5. Narok za preizkus terjatev bo dne
26. 9. 2001 ob 8.30 v razpravni dvorani
IV/II tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 30. 5. 2001.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 30. 5. 2001
St 4/2001
S-49812
To sodišče je s sklepom opr. št. St
4/2001 z dne 23. 5. 2001 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Venture podjetje za finančno investicijski inženiring, d.o.o., – v stečaju, Radlje ob Dravi,
Partizanska 26.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 29. 5. 2001
St 16/91-317
S-49814
To sodišče v Mariboru je s sklepom opr.
št. St 16/91 z dne 25. 5. 2001 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom TIPPO Tovarna industrijske, pralne in procesne
opreme p.o. – v stečaju, Maribor, Turnerjeva 17, ker so končana vsa opravila iz
stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 5. 2001
St 10/96
S-49815
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Brda, notranja in zunanja trgovina
d.o.o. Hum v stečaju, Hum 56, Kojsko,
se zaključi.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 5. 2001
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St 13/99
S-49816
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Konfekcija Elegance d.o.o., Ajdovščina v stečaju, IV. Prekomorske brigade 61, se zaključi.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 5. 2001
St 15/2001-8
S-49979
1. To sodišče je s sklepom opr. št. St
15/2001 z dne 24. 5. 2001 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Steklo
Skok, trgovina na debelo in drobno,
d.o.o., Prešernova 17, Kranj in ga takoj
zaključilo, ker premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
2. Premoženje dolžnika se izroči Mestni
občini Kranj, brez prevzema obveznosti.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 5. 2001
St 59/2000-13
S-49980
1. To sodišče je s sklepom opr. št. St
59/2000 z dne 24. 5. 2001 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Emirjem
Bešičem s.p. – Avtomehanika 3D, Fužinska ulica 008, Škofja Loka in ga takoj
zaključilo, ker premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 5. 2001
St 34/94-68
S-49981
To sodišče je v stečajni zadevi pod opr.
št. St 34/94 na seji senata dne 31. 5.
2001 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom ISKRA HIPOT Tovarna potenciometrov
Šentjernej, d.o.o. – v stečaju, Trubarjeva 7, Šentjernej, se zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik ISKRA HIPOT Tovarna potenciometrov Šentjernej d.o.o. – v stečaju, Trubarjeva 7, Šentjernej, izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 31. 5. 2001
St 46/2000
S-49993
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem postopku nad IMP Promont – Projektivni BIRO, d.o.o. Ljubljana, Pot k sejmišču 30 – v stečaju za dne 10. 7. 2001
ob 10.50 v sobi 352/III tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve 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 1. 6. 2001
St 125/2000
S-49994
To sodišče razpisuje narok za obravanvanje osnutka glavne razdelitve v stečaj-

nem postopku nad Arreda Trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o., Rimska 16,
Ljubljana – v stečaju za dne 10. 7. 2001
ob 10.40 v sobi 352/III tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve 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 31. 5. 2001
St 6/2001-19
S-50088
To sodišče je s sklepom opr. št. St
6/2001 z dne 31. 5. 2001 začelo stečajni postopek nad podjetjem Onkys, Proizvodno, storitveno, trgovsko podjetje,
d.o.o., Maribor, Ulica kraljeviča Marka
21.
Odslej se dolžnikova firma glasi:
Onkys, Proizvodno, storitveno, trgovsko
podjetje, d.o.o. – v stečaju, Maribor, Ulica kraljeviča Marka 21, njegova matična
št. je 582369, šifra dejavnosti pa 51.700.
Za stečajno upraviteljico je določena
Alenka Gril, dipl. ekonomistka, stan. Lorbekova 17, Limbuš.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Narok za preizkus terjatev bo dne 4. 9.
2001 ob 9. uri, v sobi št. 330 tukajšnjega
sodišča.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 31. 5.
2001.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 31. 5. 2001
St 5/99-55
S-50089
To sodišče je s sklepom opr. št. St
5/99 z dne 31. 5. 2001 ustavilo nadaljnje vnovčenje razdelitvene mase in zaključilo stečajni postopek nad samostojnim
podjetnikom Janezom Lorenčičem, s firmo Lorenčič Janez, s.p., Konzum J.D.,
Trgovina na drobno z živilskimi in neživilskimi izdelki – v stečaju, Na Dobravi 18, Miklavž, ker bi nadaljnja izvedba postopka povzročila nesorazmerne
stroške.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti pisno v
dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 31. 5. 2001
St 134/2000
S-50090
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 134/2000 z dne 30. 5. 2001 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom GZ
Pisarna, Administrativni servis, d.o.o.,
Tavčarjeva 4, Ljubljana.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2001

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Izvršbe in zavarovanja
Z 2001/00305
IZ-4280
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00305, ki ga je dne 3. 4. 2001 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na enosobnem stanovanju št. 11 v
mansardi stanovanjske hiše v Ljubljani, Polanškova ul. 37, v skupni izmeri 46,40 m2,
stoječe na parc. št. 244/51 in 244/99, vl.
št. k.o. Črnuče, ki je last dolžnice, na podlagi prodajne pogodbe z dne 6. 7. 1994,
zastavna pravica v korist upnika Raiffeisenbank Voitsberg, C. v. Hotzendorfstrasse 5,
Voitsberg, Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 240.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2001
In 2000/00168
IZ-4461
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani opr. št. I 1999/20768 z dne 29. 3.
2000, je bilo v korist upnice Metalke stanovanjske storitve, d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana, dne 3. 4. 2001 zarubljeno stanovanje
št. 6, v izmeri 40,11 m2, na naslovu Primorska 8, Ljubljana, zaradi izterjave 90.727
SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 2001
In 2000/00614
IZ-4462
Na podlagi sklepa naslovnega sodišča
opr. št. I 2000/10913 z dne 28. 6. 2000,
je bilo dne 3. 4. 2001 v korist upnika Lora,
d.o.o., Zaloška 163, Ljubljana, zarubljeno
enosobno stanovanje št. 14, v 2. nadstropju zgradbe na naslovu Ig 442, Ig pri Ljubljani, s pripadajočim kletnim prostorom, last
dolžnice Vesne Horvat, Ig 442, Ig, zaradi
izterjave 70.859,50 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 2001
Z 2001/00554
IZ-6447
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00554, ki ga je dne 15. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
12, IV. nadstropje, VIII. stopnišče, v neto
izmeri 38,05 m2, v stanovanjski stavbi v
Ljubljani, na naslovu Tbilisijska 42, Ljubljana, v soseski SV-4, Blok U-4, ki je last dolžnika,
na
podlagi
pogodbe
št.
3129/7402/5 z dne 13. 6. 1974, sklenjene s prodajlcem Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, zastavna pravica v korist
upnika Bank Austria Creditanstalt, d.d., Wolfova 1, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 21.900 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 5. 2001
Z 2001/00799
IZ-6457
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00799, ki ga je dne 18. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na triinpolsobnem stanovanju v izmeri 134,20 m2, ki se nahaja v poslovno-stanovanjskem objektu na naslovu Nazorjeva 2,

Ljubljana, in sicer v prvem nadstropju, levo
stopnišče, ki je last dolžnice, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene 20. 4. 2001 med
Logar Jurislavom, Rožna dolina c. XXI/4,
Ljubljana, kot prodajalcem in dolžnico kot
kupovalko ter s prepovedjo odtujitve in obremenitve zarubljene nepremičnine v korist
upnice zastavna pravica v korist upnice Banke Koper, d.d., Pristaniška 14, Koper-Capodistria, za zavarovanje denarne terjatve v višini 16,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2001
Z 2001/00086
IZ-3482
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00086 z dne 7.
3. 2001, je bila ustanovljena na nevpisanem stanovanju št. 119, v V. nadstropju
stanovanjske hiše v Mariboru, Prušnikova
ulica 46, v skupni izmeri 58,56 m2, ki stoji
na parceli št. 1118/1, vpisana pri vl. št.
k.o. Sp. Radvanje, in za katero še ni izvedena etažna lastnina ter je do celote v lasti
dolžnikov Kuzmić Ilije in Kuzmić Danice, za
vsakega do 1/2 celote, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne 15. 10. 1993,
zastavna pravica v korist upnika Raiffeisenbank Voitsberg, C., von Hotzendorfstrasse
5, 8570 Voitsberg, Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 160.000 ATS v tolarski protivrednosti s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 3. 2001
Z 2000/01238
IZ-4204
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2000/01238 z dne
29. 3. 2001, je bila ustanovljena na dvoinpolsobnem stanovanju št. 15, v III. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Majcigerjeva ulica 9, v skupni izmeri 65,52 m2 in
kletjo št. 15, v izmeri 6,60 m2, ki stoji na
parceli št. 942/1, k.o., Spodnje Radvanje,
ki je do celote last dolžnika in zastavitelja
Glavak Željka, na podlagi menjalne pogodbe z dne 14. 5. 1996, zastavna pravica v
korist upnika Raiffeisenbank Voitsberg, C.,
von Hotzendorfstrasse 5, 8570 Voitsberg,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 212.000 ATS v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila oziroma izterjave s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 3. 2001
Z 2001/00217
IZ-4374
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega
sodišča, opr. št. Z 2001/00217 z dne
18. 4. 2001, je bilo v izvršilni zadevi upnika
Raiffeisenbank Voitsberg, C., von Hotzendorfstrasse 5, 8570 Voitsberg, Avstrija, ki
ga zastopa Zoran Razboršek iz Maribora,
proti dolžnici in zastaviteljici Jasmini Kuzmanovič, stan. Endlicharjeva ul. 7, Maribor,
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika
v višini 100.000 ATS s pripadki, v tolarski
protivrednosti, zarubljeno na naroku dne
18. 4. 2001, in sicer stanovanje št. 13, v
III. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Endlicharjeva ul. 7, v skupni izmeri
42,28 m2, doslej pripisano vl. št. 1348,
k.o. Tabor, zgrajeno na parc. št. 2487, ki je
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do celote v lasti dolžnice in zastaviteljice
Kuzmanovič Jasmine, na podlagi pogodbe
o prodaji stanovanja z dne 12. 5. 1993, vse
v korist upnika Raiffeisenbank Voitsberg, C.,
von Hotzendorfstrasse 5, 8570 Voitsberg,
Avstrija.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 4. 2001
Z 2001/00324
IZ-5463
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00324 z dne 9. 5.
2001, je bila ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 79, v VIII. nadstropju v objektu J,
v stanovanjskem bloku v Mariboru, Trg Dušana Kvedra 9, v skupni izmeri 78,89 m2, s
pripadajočo kletno shrambo v izmeri
2,60 m2, k.o. Sp. Radvanje, katerega solastnika vsak do 1/2 sta zastavitelja Zmagoslav in Ljubomira Muršak, na podlagi prodajne pogodbe z dne 18. 10. 1993, sklenjene
s prodajalcem Projekt MR Maribor, zastavna
pravica v korist upnika Raiffeisenbank Leibnitz, reg. Gen. m.b.H., Bahnhofstrasse 2,
Lipnica, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 470.000 ATS v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila oziroma izterjave s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 5. 2001
Z 2001/00239
IZ-5488
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00239 z dne
24. 4. 2001, je bila ustanovljena na lokalu
št. 5/b v pritličju objekta F S-23, Ulica Proletarskih brigad 57, Maribor, v izmeri
69,65 m2, ki stoji na parceli št. 80, k.o.
Spodnje Radvanje, ki je do celote v lasti
dolžnika in zastavitelja Avdimetaj Qausha,
na podlagi pogodbe z dne 15. 2. 1988,
zastavna pravica v korist upnika Raiffeisenbank Voitsberg, C., von Hotzendorfstrasse
5, 8570 Voitsberg, Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 500.000 ATS v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila oziroma izterjave
s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 4. 2001
Riz 477/99
IZ-6438
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega
sodišča, opr. št. Riz 477/99 z dne 7. 10.
1999, je bilo v izvršilni zadevi upnice Nove
kreditne banke Maribor, d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, proti dolžniku in zastavitelju
Vaner Zvonku-Antonu, stan. Štrekljeva ul.
60, Maribor, zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika v višini 950.000 SIT s pp, zarubljeno dne 8. 10. 1999, garsonjera št.
30, v VII. nadstropju stanovanjske hiše v
Mariboru, Štrekljeva 60, v izmeri 31,12 m2,
stoječe na parc. št. 426/1, pripisane pri vl.
št. 1892, k.o. Tezno, ki je v izključni lasti
dolžnika-zastavitelja, na podlagi sporazuma
o razdelitvi skupnega premoženja zakoncev
in o stanovanjski pravici z dne 1. 6. 1994,
ki je bila overjena pri Temeljnem sodišču v
Mariboru, enoti v Mariboru, dne 1. 6. 1994
pod opr. št. Rnp 481/94.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 10. 1999
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Z 2001/00371
IZ-6439
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora št.
SV 338/2001 z dne 24. 4. 2001, v skladu
s sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2001/00371 z dne 14. 5. 2001, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, poslovno-trgovskega lokala z oznako TL 37/A, v izmeri 17,84 m2, ki se
nahaja v drugem nadstropju objekta na Mlinski ul. 22 v Mariboru, last dolžnike družbe
MSK – KONTO, d.o.o., Maribor, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 28. 3. 2001,
sklenjene s prodajalcem Borutom Gostenčnikom, v zavarovanje denarnih terjatev
upnice Nove kreditne banke Maribor, d.d.,
Vita Kraigherja 4, Maribor, v višini
2,400.000 SIT in 1,600.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 5. 2001

Z 37/2001
IZ-4455
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.
Z 37/2001-3, ki ga je dne 26. 4. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na počitniški enoti, in sicer
apartmaju A1 št. 20 v Moravskih toplicah,
Kranjčeva 12, ki stoji na parc. št. 3093,
pripisani k vl. št. 520, k.o. Moravske toplice, v skupni izmeri 45,60 m2, ki je last
dolžnika - zastavitelja, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 13/97 AN PREKMURSKA VAS, sklenjene dne 10. 6. 1997 s
prodajalcem Zdraviliščem Moravske toplice, d.d. in Electa Inženiring d.o.o. Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice Banke
Bawag, Podružnica Graz, Republika Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini
700.000 ATS, kar znaša v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
znesek 10,346.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 4. 2001

Z 2001/00342
IZ-6454
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00342 z dne
17. 5. 2001, je bila ustanovljena na enosobnem stanovanju z oznako S2.3.06, v
izmeri 41,28 m2, v III. nadstropju, s pripadajočo kletno shrambo z oznako 41, v
izmeri 2,94 m2, v drugi podzemni kletni
etaži s solastninsko pravico na skupnih prostorih, delih, napravah objekta in na zemljišču, na katerem objekt stoji ter funkcionalnem zemljišču stanovanjsko poslovnega
objekta Betnavska 3, v Mariboru, ki stoji
na območju med ulicami Gorkega na zahodu, Betnavske na vzhodu in Žolgarjeve na
jugu, zgrajenega na parc. št. 837, 836,
835, 832, 822/2, 825/2, 824/2 in
827/2, vse k.o. Tabor, ki je last dolžnice
oziroma zastaviteljice do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 173 z dne
15. 3. 2001, zastavna pravica v korist upnice Nove kreditne banke Maribor, d.d., Vita
Kraigherja 4, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7,500.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 5. 2001

II R 238/99
IZ-4148
Na podlagi navedenega notarskega zapisa se za zavarovanje denarne terjatve upnika Raiffeisen Bank Voitzeber, 8570 Voitsberg, C. v. Hotzendorfstrasse 5, Avstrija,
do dolžnice Milice Treber Vujnović, roj. 27.
4. 1947, stanujoča Kajuhova ul. št. 5, Ptuj,
v višini 140.000 ATS s pp, kar predstavlja
protivrednost 1,971.200 SIT, po kreditni in
zastavni pogodbi, sklenjeni med upnikom in
dolžnico, št. 693.747 z dne 17. 6. 1999,
se dovoli in odreja popis stvari v korist upnika, ki so last dolžnice, in sicer stanovanje v
prvem nadstropju stanovanjske hiše na Ptuju, Kajuhova ul. št. 5, št. 8, ki stoji na parc.
št. 222, pripisani k vl. št. 378, k.o. Ptuj, v
skupni izmeri 79,46 m2.
S popisom pridobi upnik zastavno pravico na navedenem stanovanju.
Na originalu kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja, sklenjeni med Republiko Slovenijo kot prodajalcem in dolžnico
kot kupcem, št. 01/4-49/44-93 z dne 27.
10. 1993, se zaznamuje, da je stanovanje
pod hipoteko.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 30. 6. 1999

Riz 80/99
IZ-406673
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega
sodišča, opr. št. Riz 80/99 z dne 17. 3.
1999, je bilo v izvršilni zadevi upnika Gajić
Gavrila, stan. Panonska ul. 25, Maribor, proti dolžniku oziroma zastavniku Tešič Živanu,
stan. Plečnikova ul. 5, Maribor, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini tolarske protivrednosti 40.000 DEM s pripadki, zarubljeno dne 7. 7. 1999, dvosobno stanovanje
št. 4, v skupni izmeri 58,97 m2, s pripadajočim kletnim prostorom v izmeri 1,80 m2, ki
se nahaja v pritličju stanovanjske hiše v Mariboru, Romihova ul. 19, ki je v lastni dolžnika oziroma zastavnika Živana Tešića do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 25. 10. 1992, ki je bila overjena pri
Temeljnem sodišču v Mariboru, enota v Mariboru, dne 30. 10. 1992 pod št. I Ov
10.865/92.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 9. 1999

Z 7/2000
IZ-4482
Na podlagi navedenega notarskega zapisa se za zavarovanje denarne terjatve upnice Nove kreditne banke, d.d., Maribor, Podružnie Ptuj, do dolžnika Miroslava Beriča,
roj. 8. 6. 1959, Ul. 25. maja št. 19, Ptuj, v
višini 8,368.632,50 SIT s pp, po pogodbi o
dolgoročnem posojilu, sklenjeni med upnikom in dolžnikom št. 99031-13 z dne 4. 1.
2000, se dovoli in odreja popis stvari v korist upnice, ki so last dolžnika, in sicer poslovni prostor v I. nadstropju št. C2, v izmeri
44,37 m2, ter sorazmerni delež skupnih prostorov št. SA, v izmeri 10,115 m2, ter prostorov št. SC, v izmeri 1,465 m2, v poslovno stanovanjskem objektu Drava, zgrajenem
na parc. št. 1116/1, 1116/2, 1116/3,
1116/4, 1116/5, 1117, 1113/3, 1113/4
in 1115/1, vse pripisane k vl. št. 646, k.o.
Ptuj, katerih lastnik v celoti je dolžnik Miroslav Berič, roj. 8. 6. 1959, stanujoč Ul. 25.
maja št. 19, Ptuj, na podlagi prodajne po-

godbe, sklenjene med dolžnikom in Gradbenim podjetjem Ptuj, Osojnikova ul. št. 9,
Ptuj, št. 36/2000-SM-I/C2 z dne 3. 1.
2000.
S popisom pridobi upnik zastavno pravico na navedenih stvareh in pravico prepovedi odtujitve in obremenitve v njeno korist.
Zapisnik o rubežu se razglasi tudi na sodni deski sodišča.
Na izvirniku pogodbe se zaznamuje, da
so nepremičnine zarubljene na podlagi sporazuma strank, izvirnik pa se izroči v hrambo upnici.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 7. 1. 2000
Z 10/2000
IZ-4483
Na podlagi navedenega notarskega zapisa se za zavarovanje denarne terjatve upnice Nove kreditne banke, d.d., Maribor, Podružnice Ptuj, do dolžnice Zorice Berič, roj.
10. 3. 1959, stanujoče Ul. 25. maja št. 19,
Ptuj, v višini 13,909.012 SIT s pp, po pogodbi o dolgoročnem posojilu, sklenjeni
med upnikom in dolžnico št. 99030-83 z
dne 28. 12. 1999, se dovoli in odreja popis
stvari v korist upnice, ki so last dolžnice, in
sicer poslovni prostori v I. nadstropju, prostor št. A4, v izmeri 56,90 m2, prostor A4, v
izmeri 25,60 m2, ter sorazmerni delež skupnih prostorov št. SA, v izmeri 8,96 m2, ter
prostorov št. SC, v izmeri 1,365 m2, v poslovno stanovanjskem objektu Drava, zgrajenem na parc. št. 1116/1, 1116/2,
1116/3, 1116/4, 1116/5, 1117,
1113/3, 1113/4 in 1115/1, vse pripisane
k vl. št. 646, k.o. Ptuj, katerih lastnica v
celoti je dolžnica Zorica Berič, roj. 10. 3.
1959, stanujoča Ul. 25. maja št. 19, Ptuj,
na podlagi dveh prodajnih pogodb, sklenjenih med dolžnico in Gradbenim podjetjem
Ptuj, Osojnikova ul. št. 9, Ptuj, št.
31/99-SM-I/A4 z dne 20. 12. 1999 in št.
33/2000-SM-I/A4 z dne 3. 1. 2000.
S popisom pridobi upnica zastavno pravico na navedenih stvareh in pravico prepovedi odtujitve in obremenitve v njeno korist.
Zapisnik o rubežu se razglasi tudi na sodni deski sodišča.
Na izvirniku pogodb se zaznamuje, da
so nepremičnine zarubljene na podlagi sporazuma strank, izvirnika pa se izročita v
hrambo upnici.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 7. 1. 2000
II R 308/99
IZ-4484
Dovoli se zavarovanje denarne terjatve
upnice Nove kreditne banke Maribor, d.d.,
Podružnica Ptuj, do dolžnika Twigy, d.o.o.,
Minoritski trg št. 2, Ptuj, v višini 3,500.000
SIT s pp, po pogodbi o kratkoročnem posojilu, sklenjeni med upnico in dolžnikom, št.
9920077 z dne 26. 8. 1999, vknjižbo zastavne pravice in prepoved odtujitve in obremenitve na nepremičninah, poslovni prostor
št. 3, v pritličju, v izmeri 21 m 2, pripisani k
z.k. podvložku št. 2762/13, glavni vložek
2762, k.o. Ptuj, katerih lastnik v celoti je
dolžnik Twigy, d.o.o., iz Ptuja, Minoritski trg
št. 2.
Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na
Ptuju se naroča, da pri vl. št. 2762, k.o.
Ptuj, podvložek št. 2762/13, vknjiži zastav-
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no pravico in prepoved odtujitve in obremenitve za zavarovanje navedene terjatve.
Na podlagi navedenega notarskega zapisa se za zavarovanje denarne terjatve
upnice Nove kreditne banke, d.d., Maribor, Podružnica Ptuj, do dolžnika Twigy,
d.o.o., iz Ptuja, v višini 3,500.000 SIT s
pp, po pogodbi o kratkoročnem posojilu,
sklenjenim med upnico in dolžnikom, št.
9920077 z dne 26. 8. 1999, dovoli in
odreja popis stvari v korist upnice, ki so
last dolžnika, in sicer poslovni prostor
P10.1. v izmeri 60,05 m2, v pritličju v poslovno-stanovanjskem objektu Drava, zgrajenem na parc. št. 1116/1, 1116/2,
1116/3, 1116/4, 1116/5, 1117,
1113/3, 1113/4 in 1115/1, vse pripisane k vl. št. 646, k.o. Ptuj in katerih lastnik
do celote je dolžnik Twigy, d.o.o., iz Ptuja,
na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene
med Gradbenim podjetjem Ptuj, Osojnikova ul. št. 9, Ptuj, kot prodajalcem in dolžnikom Twigy, d.o.o. iz Ptuja, kot kupcem z
dne 21. 1. 1999.
S popisom pridobi upnica zastavno pravico na navedenem poslovnem prostoru.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 7. 9. 1999
Z 22/2001
IZ-4452
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.
Z 22/2001-4, ki ga je dne 19. 4. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Trebnjem, je bila
ustanovljena zastavna pravica v korist upnice Dolenjske banke d.d., Novo mesto, Seidlova cesta 3, zaradi zavarovanja denarne
terjatve v višini 6,000.000 SIT s pripadki na
stanovanju št. 9 v stanovanjskem bloku na
Rimski cesti 1, Trebnje, v skupni izmeri
90,78 m2, last zastaviteljev Francija Zupančiča in Franje Hribar Zupančič, pridobljeno
na podlagi prodajne pogodbe z dne 22. 3.
2001.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 19. 4. 2001
Z 231/2000
IZ-4479
V postopku zavarovanja denarne terjatve upnice Banke Velenje, d.d., Bančne
skupine Nove Ljubljanske banke, Rudarska 3, Velenje, do dolžnice Trgovine in
proizvodnje Malček, Ambrož Milojka s.p.,
Šaleška 16, Velenje, je bila po sklepu naslovnega sodišča opr. št. Z 231/2000 z
dne 20. 2. 2001, za zavarovanje denarne
terjatve upnice do dolžnice v višini
2,600.000 SIT s pripadki, v korist upnice
ustanovljena zastavna pravica na 1/2 poslovnega prostora v stanovanjsko-poslovnem objektu na Šaleški 16 v Velenju, ki
leži v pritličju na JV strani objekta v izmeri
54,24 m2, celoten stanovanjski poslovni
objekt pa je zgrajen na parc. št. 2418,
vpisani v vl. št. 800 k.o. Velenje. Lastnica
navedene idealne 1/2 nepremičnine ki je
predmet zastavne pravice, je na podlagi
kupne pogodbe z dne 15. 11. 1990, sklenjene med prodajalcem RLV Velenje in
kupkama Ambrož Milojko in Ireno Terglav,
do navedene 1/2, zastaviteljica Ambrož Milojka, Stanetova 35, Velenje.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 3. 5. 2001

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 64/99
SR-5535
Neznanim dedičem po pok. John Chacata in po pok. Mary Bratovich, oba z neznanim bivališčem v ZDA, se za potrebe
predmetnega postopka na predlog tožeče
stranke postavi začasni zastopnik notar Aleksander Ternovec, Cankarjeva 26, Ilirska Bistrica.
O postavitvi začasnega zastopnika obvesti sodišče Center za socialno delo v Ilirski
Bistrici.
Začasni zastopnik ima v postopku za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, od dne izdaje
predmetnega sklepa, pa vse do takrat dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
CDS ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 10. 5. 2001
V P 942/93
SR-5530
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Andreji Bedene v pravdni zadevi tožeče
stranke Cirila Borštnarja, Melikova 33, Ljubljana, ki jo zastopa Dragan Dmitrovič, odvetnik v Ljubljani, zoper toženo stranko 1. Gorazda Petančiča, 2. Sašo Petančič, oba Melikova 1, Ljubljana, ki ju zastopa Boris Lepša, odvetnik v Ljubljani in 3. Petra Kienbinka,
Krotendorfstrasse 90/3/28, Graz oziroma
Rupertweg 2A, Graz, Avstrija, zaradi plačila
150.000 ATS s pp, oziroma tolarske protivrednosti, dne 4. 5. 2001 sklenilo:
tretji toženi stranki Petru Kienbinku, ki je
v tujini, se postavlja začasna zastopnica,
odvetnica Gomboc Olivera, Slovenska cesta 55, Ljubljana, ki bo zastopala tretjo toženo stranko v postopku zaradi plačila
150.000 ATS s pp, oziroma tolarske protivrednosti.
Začasna zastopnica bo zastopala tretjo
toženo stranko od dneva postavitve dalje,
dokler tretja tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 2001
P 329/2000
SR-5532
Okrajno sodišče v Novem mestu je v pravdni zadevi po tožbi tožeče stranke odvetnice
dr. Cornelie Sprung, Templstrasse 6,
A-6020 Inssbruck, Avstrija, ki jo zastopa odvetnik dr. Mirko Silvo Tischler iz Ljubljane,
Trdinova 5/I, zoper toženo stranko Andreasa
Korena, Prežihova 8, Celje, zaradi plačila
63.032,11 ATS s pp., pcto 945.000 SIT,
izdalo sklep, s katerim se tožencu Andreasu
Korenu postavi začasnega zastopnika. Ta se
postavi na podlagi 4. točke 82. člena Zakona o pravdnem postopku. Začasna zastopnica je odvetnica s sedežem na področju tega
sodišča Darja Lazar, Rozmanova 32a, Novo
mesto. Ta bo zastopala toženca v tem postopku vse do takrat, dokler ta ne bo nastopil
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sam pred sodiščem, oziroma ne bo organ
pristojen za socialne zadeve sporočil, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 9. 5. 2001
D 78/2000
OD-4475
Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče
zapuščinski postopek med dne 11. 10. in
12. 10. 1987 umrli Sonji Kirić, rojeni Škofič, rojeni 26. 10. 1956, iz Bad Reichenhalla, ZR Nemčija, državljanki Republike Slovenije.
Sodišče poziva dediča – zapustničinega
moža Slavka Kirića, ki živi nekje v Nemčiji,
neznanega naslova, da se priglasi naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega
oklica in objave na oglasni deski sodišča.
Po poteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in dediču neznanega bivališča postavilo skrbnika ter
odločilo na podlagi izjave postavljenega skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 25. 4. 2001
D 117/94
OD-5522
Pri Okrajnem sodišču na Jesenicah teče
zapuščinski postopek po pokojnem Ukalović Mate Petru, sinu Vinceta, rojenem
11. 9. 1922, vdovcu, nazadnje stanujočem
na Jesenicah, Tomšičeva 70/e, ki je umrl
dne 9. 2. 1994.
Zakoniti dedič po pokojnem Ukalović
Mate Petru je tudi sin Janjanin Stevan, ki je
neznanega bivališča.
Pozivamo Janjanin Stevana ali njegove
pravne naslednike, naj se v roku enega leta
od objave tega oklica prijavijo pri tukajšnjem
sodišču kot dediči. Po preteku tega roka bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 10. 5. 2001
D 95/99
OD-5523
Pri Okrajnem sodišču na Jesenicah teče
zapuščinski postopek po pokojni Zupan Jožefi, hčerki Troha Antona, rojeni 28. 7.
1908, nazadnje stanujoči na Jesenicah, Ilirska 5, ki je umrla dne 4. 3. 1999.
Zakoniti dediči po pokojni Zupan Jožefi
so tudi potomci pokojne sestre Škrlj Marije,
ki je umrla v ZDA, imela pa je tri otroke, ki
so sedaj neznanega bivališča.
Pozivamo pravne naslednike Škrlj Marije, naj se prijavijo tukajšnjemu sodišču kot
dediči, v roku enega leta od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 26. 7. 2000
D 28/98
OD-5525
Pri okrajnem sodišču na Jesenicah teče
zapuščinski postopek po pokojni Rechbach
Marjani, hčerki Vilijema, rojeni 15. 6. 1860,
nazadnje stanujoči na Jesenicah, Marinkova 4, ki je umrla dne 15. 6. 1952. Dediči
zapustnice niso znani.
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Na podlagi določila 206. člena zakona o
dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo, da
imajo na podlagi zakona pravico do dediščine po pokojni Rechbach Marjani, da se priglasijo pri naslovnem sodišču v roku enega
leta po objavi tega oklica.
Sodišče bo po poteku postavljenega roka opravilo in zaključilo zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, tudi če se morebitni dediči ne bodo
priglasili sodišču.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 10. 5. 2001
D 57/98
OD-5526
Pri Okrajnem sodišču na Jesenicah teče
zapuščinski postopek po pokojni Ažman
Zorki Vekoslavi, hčerki Jožefa, rojeni Divjak, rojeni 1. 4. 1923, vdovi, nazadnje stanujoči na Jesenicah, C. revolucije št. 5, ki
je umrla dne 9. 10. 1995.
Zakoniti dedič II. dednega reda po pokojni je tudi brat Divjak Branko, roj. 17. 7.
1919, ki je neznanega bivališča.
Pozivamo Divjak Branka ali njegove pravne naslednike, naj se v roku enega leta od
objave tega oklica prijavijo pri tukajšnjem
sodišču kot dediči. Po preteku tega roka bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 15. 5. 2001
D 96/96
OD-5527
Pri Okrajnem sodišču na Jesenicah teče
zapuščinski postopek po pokojni Petrič Tereziji, rojeni 2. 5. 1890, nazadnje stanujoči
v Ratečah, št. 147, ki je umrla dne 30. 12.
1957.
Dediči zapustnice niso znani, zato na
podlagi določila 206. člena Zakona o dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo, da imajo na podlagi zakona pravico do dediščine
po pokojni Petrič Tereziji, da se priglasijo
pri naslovnem sodišču v roku enega leta po
objavi tega oklica.
Sodišče bo po poteku postavljenega roka opravilo in zaključilo zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, tudi če se morebitni dediči ne bodo
priglasili sodišču.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 14. 5. 2001
D 174/98
OD-9125
Pri Okrajnem sodišču na Jesenicah teče
zapuščinski postopek po pokojni Žnidar Štefaniji, hčerki Antonije Pustoslemšek, rojeni
19. 11. 1918 v Celju, upokojenki, nazadnje stanujoči na Jesenicah, Tomšičeva
70/d, ki je umrla dne 10. 5. 1998.
Na podlagi določila 206. člena Zakona
o dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo,
da imajo na podlagi zakona pravico do dediščine po pokojni Žnidar Štefaniji, da se
priglasijo pri naslovnem sodišču v roku enega leta po objavi tega oklica.
Če se morebitni dediči ne bodo priglasili
sodišču v postavljenem roku, bo sodišče
opravilo in zaključilo zapuščinski postopek
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 12. 7. 2000
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D 113/96
OD-10166
Pri Okrajnem sodišču na Jesenicah teče
zapuščinski postopek po pokojnem Mrak
Jožefu, sinu Urbana, rojenem 20. 5. 1924,
nazadnje stanujočem v Mojstrani, Triglavska 65, ki je umrl dne 5. 4. 1996.
Zakoniti dedič po pok. Mrak Jožetu naj
bi bil tudi sin Mrak Darko, rojen 25. 6. 1960,
nazadnje stanujoč v Mojstrani, Triglavska
65, sedaj pa neznanega bivališča.
Pozivamo Mrak Darka in njegove morebitne pravne naslednike, naj se prijavijo tukajšnjemu sodišču kot dediči, v roku enega
leta od objave tega oklica. Po preteku tega
roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 26. 7. 2000

nilstvo Republike Slovenije, zaradi ugotovitve nezakonitosti pravilnika o sistemizaciji.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od te objave, lahko pa
tudi ves čas postopka na naroku ali s pisno
vlogo.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 1. 6.
2001.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2001

Oklici pogrešanih

Spremembe

N 4/2001
PO-5513
Pri tukajšnjem sodišču je v teku postopek, da se Erman Viktorja, roj. 23. 1. 1924,
nazadnje stanujočega Selce 104, Voličina,
kot pogrešanega razglasi za mrtvega.
Erman Viktor je pogrešan od cvetne nedelje leta 1946. Ob njegovem izginotju je
bila izpeljana obsežna iskalna akcija takratne policije in zaslišanjih kar nekaj prič. Kljub
vsem naporom vse do danes o njem nismo
izvedeli ničesar. Pogrešani tudi ni vpisan v
knjigo umrlih, prav tako nimajo na Upravni
enoti Lenart zaznambe, da je Erman Viktor
pogrešana oseba.
Predlagateljica Kaštrun Ljudmila, roj. Erman, stan. Planina 23, Kranj, je sestra Erman Viktorja. Center za socialno delo Lenart je Erman Viktorju postavil skrbnico za
poseben primer, in sicer Zinko Jurša.
Pogrešani se poziva, da se v roku treh
mesecev javi temu sodišču. Tudi drugi, ki
kaj vedo o njegovem življenju oziroma o
njem samem, naj to sporočijo sodišču, ker
bo sicer po preteku treh mesecev od objave tega oglasa pogrešani Erman Viktor razglašen za mrtvega.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 5. 5. 2001

Srg 99/00210
Rg-2907
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/00210 z dne 13. 10. 1999 pri
subjektu vpisa INGRAD GOSTINSTVO, gostinske storitve in storitve nastanitve,
d.d., sedež: Ribarjeva 3, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/04056/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanja osnovnega
(odobrenega) kapitala in spremembo statuta z dne 12. 10. 1999, s temile podatki:
Matična št.: 5609968
Osnovni kapital: 58,185.000 SIT.

Kolektivni delovni spori
Kd 5/2001
K-50085
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,
Resljeva 14, Ljubljana, na podlagi 49. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih
(Ur. l. RS, št. 19/94) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Republiškim
odborom sindikata delavcev državnih in
družbenih organov Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik
Ivan Stošič iz Ljubljane in udeleženko Republiko Slovenijo, Ministrstvom za finance, Davčno upravo RS, Šmartinska 55,
Ljubljana, ki jo zastopa državno pravobra-

Sodni register
vpisi po ZGD

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
KOPER
Srg 3100/2000
Rg-6462
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba YACOMO – Poslovne storitve,
d.o.o., Portorož, Strma pot 11, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/2871/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 6. 12.
2000.
Družbenika Livio Jakomin iz Portoroža,
Strma pot 11 in Igor Jakomin iz Kopra, Ferrarska 17, izjavljata, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba ni imela zaposlenih delavcev in da prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med družbenika sorazmerno z deleži v družbi.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 5. 2001
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KRŠKO
Srg 1391/94
Rg-4262
Okrožno sodišče v Krškem kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja Antona Planinca, Kajuhova 11, Krško, za vpis
prenehanja družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra, na podlagi
določila 398. člena Zakona o gospodarskih
družbah ter 25. in 38. člena uredbe o vpisu
družb in drugih pravnih oseb v sodni register, dne 5. 4. 2001 po uradni dolžnosti
sklenilo:
GRMADA, inženiring in trgovina Krško, d.o.o., Kauhova 11, Krško, se izbriše iz sodnega registra.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzel Anton Planinc.
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes
pri tem sodišču, v dveh izvodih.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 5. 4. 2001

LJUBLJANA
Srg 5454/2001
Rg-4467
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, na predlog družbe
Primoprint, tisk, grafično oblikovanje in embalaža, d.o.o., Ljubljana, Ulica bratov Kunovarjev 6, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe Primoprint d.o.o., Ljubljana, objavlja
sklep:
družba PRIMOPRINT, d.o.o., Ulica bratov Kunovarjev 6, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 6. 4. 2001.
Vse obveznosti družbe do tretjih oseb,
zaposlenih in države so poplačane, urejena
so vsa razmerja z delavci družbe.
Ustanovitelj z ustanovitvenim kapitalom
1,650.500 SIT je Bernik Primož, Ul. bratov
Kunovarjev 6, Ljubljana. Vse premoženje, ki
bo ostalo po pokritju vseh stroškov, povezanih s prenehanjem družbe, prevzame družbenik.
Ustanovitelj prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe, za
kar odgovarja z vsem svojim premoženjem.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 2001

MARIBOR
Srg 803/2001
Rg-5509
Družba MEPRO, družba za trženje in
promet z živilskimi in neživilskimi izdelki, d.o.o., Zadružna 4, Slovenska Bistri-

Št.

ca, reg. št. vl. 1/7459-00, katere družbeniki so Ačko Alojz, Zgornja Bistrica 120, Slovenska Bistrica; Ačko Majda, Zgornja Bistrica 120, Slovenska Bistrica; Ačko Anton,
Zgornja Bistrica 120, Slovenska Bistrica;
Brumec Miroslava, Trnovec 8, Slovenska
Bistrica; Berdnik Jožica, Visole 159, Slovenska Bistrica; Brdnik Anton, Preloge 22a,
Zgornja Ložnica; Crnčič Anton, Fošt 17,
Oplotnica; Emeršič Sonja, Ptujska c. 47,
Pragersko; Krušič Miran, Kostanjevec,
Zgornja Ložnica; Gošnjak Danijel, Gladomes 33, Zgornja Ložnica; Gajšt Rok, Trnovec pri Slovenski Bistrici, Slovenska Bistrica; Hojnik Franc, Aškerčeva 3, Zgornja Polskava; Herga Alojz, Mezgovci ob Pesnici
67, Dornava; Jurič Elizabeta, Partizanska
1, Slovenska Bistrica; Jerovšek Anton,
Ogljenšak 35, Zgornja Polskava; Kovač Janez, Tovarniška c. 20, Zreče; Kovač Boris,
Zlogona vas 7, Oplotnica; Kovše Boris, Lačna gora 42, Oplotnica; Kamenik Ana, Ob
železnici 31, Poljčane; Kolar Danica, Sp.
Brežnica 16, Poljčane; Leskovar Zdenka,
Zg. Ložnica 52, Zgornja Ložnica; Lončarič
Leonida, Studenice 17, Poljčane; Lah Ivan
Herman, Titova c. 33, Slovenska Bistrica;
Močnik Stanislav, Klopce 21a, Slovenska
Bistrica; Močnik Anica, Klopce 21a, Slovenska Bistrica; Mohorko Otmar, Kovača vas
94, Slovenska Bistrica; Majal Jera, Cesta
bratov Kanclerjev 5, Slovenska Bistrica; Majal Kondrad, Cesta bratov Kanclerjev 5, Slovenska Bistrica; Pliberšek Anton, Zg. Prebukovje 43, Šmartno na Pohorju; Plajh Marija,
Župančičeva 19, Slovenska Bistrica; Pulko
Bojan, Tomšičeva 28, Slovenska Bistrica; Pristovnik Alojz, Zg. Ložnica 46, Zgornja Ložnica; Pristovnik Ivan, Čadram 22, Oplotnica;
Podgornik Friderika, Čopova 6, Maribor; Skrbiš Blanka, Ob potoku 45, Slovenska Bistrica; Šoba Rado, Ptujska c. 47, Pragersko;
Timošek Vlasta, Cesta bratov Kanclerjev 48a,
Slovenska Bistrica; Urlep Drago, Vrhloga
56b, Slovenska Bistrica; Vrbek Vlado, Zg.
Bistrica 72, Slovenska Bistrica; Žuna Marjan, Čretniška ul. 52, Poljčane; Grifič Jožef,
Bistriška 39, Poljčane; Tomažič Alojz, Zg.
Bistrica 100, Slovenska Bistrica; Napast Bojan, Župančičeva 25, Pragersko in Princl Dušan, Trubarjeva 17, Maribor, po sklepu družbenikov družbe z dne 1. 2. 2001 preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli našteti ustanovitelji.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki in pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 5. 2001

NOVA GORICA
Srg 477/2001
Rg-4442
Družba H & D, Turizem in poslovne
storitve, d.o.o., Prešernova 4, Tolmin, ki
je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vložka 1/3858/00,
preneha po skrajšanem postopku, po sklepu družbenika z dne 13. 3. 2001.
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Ustanovitelj Merkur Spielothek GmbH &
Co. KG, Merkur Allee 1-15, 32339 Espelkamp, Nemčija, prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa družbe iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 3. 2001

NOVO MESTO
Srg 383/2001
Rg-5508
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Belsad, družba za proizvodnjo in trgovino prehrambenih izdelkov,
d.o.o., Črnomelj, Kočevje 31, objavlja sklep:
družba BELSAD, družba za proizvodnjo in trgovino prehrambenih izdelkov,
d.o.o., Črnomelj, Kočevje 31, vpisana na
reg. vl. št. 1-4243/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
10. 4. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Mile Todorovski, Leninova 4-2/8, Strumica, Makedonija, z ustanovitvenim kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku
se
ustanovitveni
kapital
2,100.000 SIT v celoti prenese na Todorovski Mileta.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 11. 5. 2001

PTUJ
Srg 1086/2000
Rg-6465
Družba TEL – SOS, podjetje za servisiranje naročniških central, priključkov
in povezav d.o.o., Goričak 5a, Zavrč, katere ustanovitelj je Pungračič Boris, Goričak 5a, Zavrč, po sklepu ustanovitelja družbe z dne 16. 11. 2000 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Pungračič
Boris.
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Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 17. 5. 2001

SLOVENJ GRADEC
Srg 946/2000
Rg-6466
Družba ŽELEZOTEHNA, trgovina in
storitve, d.o.o., Slovenj Gradec, Gubčeva 4, reg. št. vl. 1/6337-00, katere družbenika sta Rozman Stojan in Reinharter
Tatjana, po sklepu skupščine z dne 8. 12.
2000 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzameta Rozman
Stojan in Reinharter Tatjana, oba iz Slovenj
Gradca, Gubčeva 4.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 18. 5. 2001

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Veterinarska uprava RS, Parmova 53, 1000 Ljubljana, preklicuje štampiljko okrogle oblike z vsebino: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Veterinarska uprava Republike
Slovenije, št. 22, Veterinarska inšpekcija in
grbom RS v sredini. Ob-50192
Zveza športnih društev Univerze v Ljubljani, Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljubljana,
preklicuje pečat okrogle oblike, s premerom 35 mm in s hišico na sredini, ki ponazarja stavbo Univerze v Ljubljani – deželnega dvorca, ob robu pečata pa ima napis “ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV UNIVERZE V LJUBLJANI”. Ob-50132
Petrol, d.d., Ljubljana, preklicuje štampiljko pravokotne oblike z naslednjo vsebino: PETROL d.d., Ljubljana 2, Enota
Ljubljana – veleprodaja, Skladišče goriv,
Ljubljana, Zaloška 259. Ob-50139

Priglasitveni list
Črtalič Ignac, Ostrog 18, Šentjernej,
obrtno
dovoljenje,
št.
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012385/1293/00-48/1995 in odločbo,
izdala OZS. gnq-56680
Jazbec Zdenko, Dušana Kvedra 8,
Šentjur, priglasitveni list, opravilna št.
52-0108/94. gnf-56416
Karamet Štefan s.p., Podljubelj 83, Tržič, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
034792/0310/01, izdana dne 16. 12.
1998 pri OZS. gns-56503
Kodila Štefan, Ob gozdu 23, Selnica
ob Dravi, priglasitveni list, opravilna št.
068-0240/94, izdan dne 27. 5. 1994.
gnw-56649
Luznar Miha, Šišenska 41, Ljubljana,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. in reprezantativno obrtno dovolenje, št.
033433/1785/00-37/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnn-56858
Morgan Angel s.p., Šmarska cesta 12,
Koper – Capodistria, priglasitveni list,
opravilna št. 17/II/3-1889/95, izdan dne
25. 11. 1995. gnc-56444
Mrak Jožef, Studenčice 42, Medvode,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
032790/0504/00-37/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gne-56467
Muha Gordan s.p., Kilovče 7, Prem,
priglasitveni list, opravilna št. 1067583.
gnu-56276
Mušić Magbul, Zdraviliški trg 11, Rogaška Slatina, priglasitveni list, opravilna
št. 54-1232/1998. gnv-56775
Peklaj Branko, Stanežiče 51, Ljubljana-Šentvid, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. in reprezentativno obrtno dovolenje, št. 032926/0729/00-37/1995, izdana dne 6. 3. 1995. gnu-56451
Smrdej Ivan s.p., Ulica stare pravde
32, Brežice, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 038977/0199/01-12/1995, izdana dne 28. 3. 1997. gnv-56525
Smrekar Milan, Ul. 8. februarja 45, Miklavž na Dravskem polju, priglasitveni list,
opravilna št. 064-2810/94, izdan dne 28.
10. 1994. gnj-56787
Štupar Bogdan, Pod Srobotnikom 54,
Straža, priglasitveni list, opravilna št.
038/0614-94, mat. št. 5202602, izdan
dne 1. 6. 1994. gnv-56650
Zovko Vladimir, Stari trg 21, Ljubljana,
priglasitveni
list,
opravilna
št.
25-0165/94, izdan dne 11. 5. 1994, 5.
2. 1996 in 17. 4. 1998. gnf-56691

Potne listine
Ambruš Zdravko, Boreci 6/a, Križevci
pri Ljutomeru, potni list, št. AA 102429,
izdala UE Ljutomer. gnk-56711
Awadalla Samira, Lovska 9, Maribor,
potni list, št. BA 874184. gno-56357
Belich Violeta, Dimnikarska 25, Koper
– Capodistria, potni list, št. AA 5579.
gnr-56354
Belich Violeta, Dimnikarska 25, Koper
– Capodistria, maloobmejno prepustnico,
št. AI 163509, izdala UE Koper.
gnw-56353
Blagne Heinrich, Cesta železarjev 25,
Jesenice, potni list, št. BA 384721, izdala UE Jesenice. gnw-56799

Božjak Marjan, Ulica Metoda Mikuža
10, Ljubljana, potni list, št. AA 681258,
izdala UE Ljubljana. gnq-56530
Breznik Stane, Cesta F. Foita 2, Velenje, potni list, št. AA 562859. gnk-56786
Breznikar Bojan, Brinje 17, Trebnje,
potni list, št. BA 189741, izdala UE Trebnje. gnb-56445
Bucaj Bogdan, Sp. Škofije 24, Škofije, potni list, št. AA 209825. gnf-56341
Burger Helena, Razgled 16, Piran –
Pirano, potni list, št. AA 505774, izdala
UE Piran. gne-56921
Butolen Bogdan, Breg pri Konjicah 6,
Slovenske Konjice, potni list, št. BA
274998, izdala UE Slovenske Konjice.
gnk-56861
Cotič Majda Jana, Rakovnik 14, Medvode, potni list, št. BA 66569, izdala UE
Ljubljana. gns-56853
Čavka Marko, Bizeljska cesta 11, Brežice, potni list, št. AA 337678, izdala UE
Brežice. gnc-56519
Česnik Ana, Rožna pot 3, Koper – Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 128557, izdala UE Koper. gnh-56589
Draganić Davor, Titova 44, Maribor,
potni list, št. BA 816562. m-1000
Dremelj Jožef, Dolenjska cesta 208,
Ljubljana, potni list, št. AA 716576, izdala
UE Ljubljana. gnd-56693
Dremelj Veronika, Dolenjska cesta
208, Ljubljana, potni list, št. AA 716578,
izdala UE Ljubljana. gne-56692
Dujković Aleksander, Vipavski križ 13,
Ajdovščina, potni list, št. BA 933367, izdala UE Ajdovščina. gnd-56343
Farkaš Lajoš, Puhova ulica 1, Ljubljana, potni list, št. BA 737960, izdala UE
Ljubljana. gnp-56681
Ferk Ana, Ulica Lizike Jančar 4, Maribor, potni list, št. BA 503685. gnh-56793
Ferk Marko, Mariborska cesta 27, Dravograd, potni list, št. AA 429463, izdala
UE Dravograd. gnr-56904
Ferk Mitja, Ulica Lizike Jančar 4, Maribor, potni list, št. AA 570576. gnb-56795
Feusi Nadia, Sunneraistrasse 46,
8635 Hombrechtkon, potni list, št. AA
647174. gns-56378
Fornazarič Bojana, Golnik 67, Golnik,
potni list, št. AA 361966, izdala UE Tržič.
gnz-56621
Fortuna Tadej, Zdešarjeva c. 4, Ljubljana, potni list, št. AA 146143, izdala UE
Ljubljana. gnm-56309
Godec Aleksandra, Grajski trg 16, Rače, potni list, št. AA 137253, izdala UE
Maribor. gnz-56896
Golob Dejan, Sarajevska 1, Maribor,
potni list, št. BA 467439. gnd-56518
Goltes Saša, Mošnje 59, Radovljica,
potni list, št. AA 232110. gnb-56720
Gregorc Tina, Ulica Juleta Gabrovška
23, Kranj, potni list, št. BA 693609.
gnt-56802
Grilc Tamara, Podkoren 70, Kranjska
Gora, potni list, št. BA 474393, izdala UE
Jesenice. gng-56515
Grižonič Ondina, Kampel 27, Koper –
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 13465, izdala UE Koper. gnb-56349
Grloci Zdenka, Ljubljanska 86/a, Maribor, potni list, št. AA 227758.
gnx-56348
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Hasaj Maja, Dolga lesa 7, Ormož, potni list, št. BA 730098, izdala UE Ormož.
gne-56342
Herman Leon, Tonijeva ul. 10, Škofljica, potni list, št. AA 451081, izdala UE
Ljubljana. gnr-56854
Horvat Cvetka, Kmečka ulica 52, Beltinci, potni list, št. AA 813340, izdala UE
Murska Sobota. gno-56482
Horvat Franc, Repnje 30/a, Vodice,
potni list, št. BA 770357, izdala UE Ljubljana. gns-56553
Hrnčić Ramiz, Imenje 11, Moravče,
potni list, št. BA 511572, izdala UE Domžale. gnk-56890
Humar Leban Nada, Tumov drevored
3, Tolmin, maloobmejno prepustnico, št.
AI 92974, izdala UE Tolmin. gnw-56674
Humar Mojca, Bate 21/c, Grgar, potni
list, št. BA 623452, izdala UE Nova Gorica. gnu-56701
Hvala Hannelore, Štebijeva ulica 5,
Ljubljana, potni list, št. BA 556144, izdala UE Ljubljana. gnd-56918
Hvala Monika, Štebijeva ulica 5, Ljubljana, potni list, št. AA 103754, izdala UE
Ljubljana. gnc-56919
Jakopič Danilo, Ob plantaži 9, Limbuš,
potni list, št. AA 136994. gnr-56279
Jančigaj Peter, Brezje pri Grosupljem
14, Grosuplje, potni list, št. BA 637820,
izdala UE Ljubljana. gnv-56458
Jauk Janez, Spodnji Slemen 45/a, Selnica ob Dravi, potni list, št. BA 573227.
gnj-56312
Jelinčič Plemeniti Zmago, Tivolska 13,
Ljubljana, potni list, št. AA 000397, izdala
UE Ljubljana. gnh-56689
Jenčič Milka, Prijateljeva 21, Ljubljana, potni list, št. AA 528626, izdala UE
Ljubljana. gnj-56837
Judež Darja, Prapreče 2, Šentjernej,
potni list, št. BA 629070. gni-56588
Jusić Jasmin, Hradeckega cesta 28,
Ljubljana, potni list, št. CA 31176, izdala
UE Ljubljana. gnu-56526
Kink Tatjana, Grajska pot 20, Leskovec pri Krškem, potni list, št. BA 656366,
izdala UE Krško. gnn-56483
Klemen Matjaž, Zadružniška ulica 30,
Mengeš, potni list, št. BA 890526, izdala
UE Domžale. gnx-56898
Kobolt Peter, Dobrava 9, Radlje ob
Dravi, potni list, št. BA 0630845, izdala
UE Radlje ob Dravi. gnl-56660
Kocjančič Karmela, Predloke 4, Črni
Kal, maloobmejno prepustnico, št. AI
21577, izdala UE Koper. gny-56347
Kokalj Milena, Tenetiše 13, Kranj, potni list, št. BA 47117, izdala UE Kranj.
gnz-56546
Komel Matjaž, Bukovica 10, Volčja
Draga, potni list, št. BA 531526, izdala
UE Nova Gorica. gnk-56586
Kondić Dušan, Novi dom 10, Trbovlje,
potni list, št. AA 564245. gnx-56673
Korimšek Stanislav, Farčnikova 74, Zagorje ob Savi, potni list, št. BA 255895.
gnv-56600
Korošec Tomaž, Vena Pilona 2, Koper
– Capodistria, potni list, št. BA 760489.
gnr-56579
Košir Primož, Klavčičeva 3, Kamnik,
potni list, št. BA 847992, izdala UE Kamnik. gnp-56556

Kovač Agan, Erjavčeva 21, Koper –
Capodistria, potni list, št. BA 405159.
gnv-56875
Kozel Dušan, Pot k sejmišču 13, Ljubljana, potni list, št. BA 972167, izdala UE
Ljubljana. gny-56597
Kralj Nikolaj, Rožna dolina, Ul. 25. maja 53, Nova Gorica, potni list, št. BA
259282, izdala UE Nova Gorica.
gnu-56876
Križaj Bojan, Koroška cesta 82, Tržič,
potni list, št. BA 394981. gnz-56721
Krže Daniela, Marjana Kozine 8, Črnomelj, potni list, št. AA 99799. gnn-56283
Kuralt Kosić Olga, Zagoriška 21, Bled,
potni list, št. AA 499501. gng-56390
Kvaternik Janez, Podcerkev 1, Stari trg
pri Ložu, potni list, št. BA 494984, izdala
UE Kamnik. gnb-56595
Lagudin Petar, Ulica Metoda Mikuža
20, Ljubljana, potni list, št. BA 247013,
izdala UE Ljubljana. gnt-56527
Latić Sanja, Videm 58, Videm-Dobrepolje, potni list, št. CA 7667, izdala UE
Krško. gnl-56585
Lesjak Branko, Janškovo selo 17, Velenje, potni list, št. BA 822826.
gng-56790
Lesnika Romana, Na trgu 32, Mozirje,
potni list, št. AA 429832, izdala UE Mozirje. gne-56792
Ličen Ljubo, Branik 33/s, Branik, maloobmejno prepustnico, št. AI 80822, izdala UE Nova Gorica. gnc-56344
Lipovšek Ivan, Zrkovci, Na gorci 29,
Maribor, potni list, št. BA 58205.
gnx-56623
Logar Aleksander, Borova vas 27, Maribor, potni list, št. BA 372571.
gnn-56358
Lovrec Purić Tomaž, Med vrtovi 1, Portorož – Portorose, potni list, št. BA
578892, izdala UE Piran. gnj-56862
Mali Franci, Zg. Duplje 42, Duplje, potni list, št. BA 222347. gnr-56604
Markovič Ignac, Jakčeva 40, Ljubljana, potni list, št. BA 636909, izdala UE
Ljubljana. gnj-56562
Mataija Davor, Bošamarin 15/b, Koper – Capodistria, potni list, št. BA
912662, izdala UE Koper. gnn-56587
Mermolja Bojan, XXX. divizije 15/a,
Nova Gorica, potni list, št. BA 411007,
izdala UE Nova Gorica. gnv-56475
Mermolja Bojan, XXX. divizije 15/a,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,
št. AI 66012, izdala UE Nova Gorica.
gnu-56476
Mezgec Amelija, Vodopivčeva 8, Koper – Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI 122137, izdala UE Koper.
gns-56478
Mezgec Joško, Vodopivčeva 8, Koper
– Capodistria, maloobmejno prepustnico,
št. AI 123392, izdala UE Koper.
gnr-56479
Mikula Rudi, Cesta maršala Tita 73,
Jesenice, potni list, št. AA 662155, izdala
UE Jesenice. gnt-56602
Miletič Janik, Ulica Juleta Gabrovška
21, Kranj, potni list, št. BA 859644.
gno-56807
Omerčević Bajro, Kolonija 1. maja 14,
Trbovlje, potni list, št. AA 275952.
gnh-56614
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Orlić Renato, Kraljeva 17, Koper – Capodistria, potni list, št. AA 205314.
gnh-56864
Pantović Radan, Pod kostanji 6, Celje,
potni list, št. P00002188. gnn-56833
Pavlič Kristjan, Novi log 18, Hrastnik,
potni list, št. BA 589167. gng-56340
Pečarič Marija, Spodnje Škofije 196,
Škofije, maloobmejno prepustnico, št. AI
66539, izdala UE Koper. gnq-56580
Peric Borut, Dane pri Sežani 80, Sežana, potni list, št. BA 425599. gny-56447
Peric Borut, Dane pri Sežani 80, Sežana, maloobmejno prepustnico, št. AI
059081. gnx-56448
Plemeniti Stanko, Belšakova 19, Ptuj,
potni list, št. AA 176031, izdala UE Ptuj.
gne-56617
Pogačnik Miljana, Trubarjeva cesta 61,
Ljubljana, potni list, št. AA 878440, izdala
UE Ljubljana. gnc-56894
Požar Bojan, Neubergerjeva 11, Ljubljana, potni list, št. AA 645990, izdala UE
Ljubljana. gnh-56714
Prašnikar Jože, Miklošičeva 4/c, Domžale, potni list, št. AA 898221, izdala UE
Domžale. gno-56707
Prešeren Tone, Padlih borcev 24,
Šempeter pri Gorici, potni list, št. AA
353970, izdala UE Nova Gorica.
gnu-56326
Primožič Nataša, Dražgoška 33, Ljubljana, potni list, št. AA 145977, izdala UE
Ljubljana. gnb-56920
Pšunder Vlasta, Zlatičeva 11, Koper –
Capodistria, potni list, št. BA 226921.
gnf-56866
Pšunder Vojko, Zlatičeva 11, Koper –
Capodistria, potni list, št. BA 226922.
gne-56867
Pušnar Štefanija Flora, Kozana 38, Dobrovo v Brdih, maloobmejno prepustnico,
št. AI 33384, izdala UE Nova Gorica.
gnh-56889
Radovan Tomaž, Godič 75/a, Stahovica, potni list, št. BA 181876, izdala UE
Kamnik. gnn-56583
Radunić Progar Toni, Volaričeva ulica
36, Postojna, potni list, št. BA 580234.
gnm-56834
Raišič Ana, Pokopališka ulica 21, Ljubljana, potni list, št. CA 31995, izdala UE
Ljubljana. gnf-56491
Rajh Metka, Kersnikova 17, Velenje,
potni list, št. BA 548494. gnu-56651
Raković Fadila, Brodarjev trg 4, Ljubljana, potni list, št. AA 977983, izdala UE
Ljubljana. gnl-56685
Ražman Celestina, Jagodje, Osojna
pot 1, Izola – Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI 144062, izdala UE Izola.
gne-56892
Rudolf Rok, Hranilniška 7, Ljubljana,
potni list, št. BA 662291, izdala UE Ljubljana. gnb-56570
Rupnik Marinka, Polžanska vas 19,
Šmarje pri Jelšah, potni list, št. AA
959584, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gng-56840
Rusjan Gregor, Bratovševa ploščad
34, Ljubljana, potni list, št. BA 680441,
izdala UE Ljubljana. gnw-56874
Salak Mile, Cesta dveh cesarjev 90,
Ljubljana, potni list, št. BA 860138, izdala UE Ljubljana. gnw-56524
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Sekulič Ivan, Valvasorjeva 5, Ljubljana,
potni list, št. BA 377182, izdala UE Ljubljana. gno-56907
Sjekloča Ljubica, Na gaju 14/f, Ljubljana, potni list, št. AA 930992, izdala UE
Ljubljana. gnz-56671
Sjekloča Marko, Na gaju 14/f, Ljubljana, potni list, št. BA 797173, izdala UE
Ljubljana. gny-56672
Sklepić Bojan, Šišenska 21, Ljubljana,
potni list, št. BA 521254, izdala UE Ljubljana. gnz-56371
Stambulić Borut, Ulica Pinka Tomažiča
36, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI 139888, izdala UE Nova Gorica. gnq-56480
Stranjac Edita, Zlato polje 2/a, Kranj,
potni list, št. BA 820441, izdala UE Kranj.
gne-56542
Suljić Safet, Zakotnikova 1, Ljubljana,
potni list, št. BA 524306, izdala UE Ljubljana. gni-56638
Ščurek Frančiška, Plešivo 44, Dobrovo
v Brdih, maloobmejno prepustnico, št. AI
69267, izdala UE Nova Gorica. gnx-56698
Špacapan Milojka, Ozeljan 115, Šempas, maloobmejno prepustnico, št. AI
30877, izdala UE Nova Gorica. gnp-56481
Špelič Gregor, Reboljeva 14, Ljubljana, potni list, št. BA 859759, izdala UE
Ljubljana. gnn-56908
Štiherle Maja, Gorenjska cesta 9, Radovljica, potni list, št. BA 639466. gng-56540
Šuster Terezija, Petrovče 259, Petrovče, potni list, št. AA 863955. gnn-56733
Taškar Aljoša, Cesta zmage 19, Zagorje ob Savi, potni list, št. BA 439534,
izdala UE Zagorje ob Savi. gnr-56729
Tolić Miha, Medribnik 3, Cirkulane,
potni list, št. BA 933673. gnp-56631
Topič Danko, Generala Levičnika
66/b, Koper – Capodistria, potni list, št.
BA 227584. gnw-56599
Trpin Darko, Linhartova 64, Ljubljana,
potni list, št. A 818359, izdala UE Ljubljana. gnh-56464
Urbančič Emilio, Juan Florio 3140,
San Justo, Buenos Aires, Argentina, potni
list, št. AA 579600, izdala UE Domžale.
gnb-56545
Ušaj Ana, Ul. Milana Klemenčiča 16,
Solkan, potni list, št. BA 777677, izdala
UE Nova Gorica. gnb-56345
Zdionica Elvir, Kamna Gorica 29, Kamna
Gorica, potni list, št. BA 774825. gni-56863
Zorc Vesna, Novi Log 19/a, Hrastnik,
potni list, št. BA 494036, izdala UE Hrastnik. gnl-56710
Žagar Darko, Goriča vas 20, Ribnica,
potni list, št. BA 863801. gnh-56414
Žan Milan, Bohoričeva 11, Ljubljana,
potni list, št. BA 999491, izdala UE Ljubljana. gnv-56675
Živkovič Iztok, Stanežiče 47, Ljubljana-Šentvid, potni list, št. BA 590816, izdala UE Ljubljana. gno-56832

Osebne izkaznice
Adžić Vojislav, Cvetno n. 4, Beltinci,
osebno
izkaznico,
št.
750022.
gni-56338
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Arnež Katarina, Zgornje Stranje 33,
Stahovica, osebno izkaznico, št. 721758.
gnc-56269
Bajramović Rasim, Jamova 48, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 9405.
gnm-56684
Belich Violeta, Dimnikarska 25, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
692969. gnq-56355
Benedik Daša, Riharjeva 28, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 379389.
gnc-56469
Bilić Jović Gordan, Trg 15. aprila 7,
Divača, osebno izkaznico, št. 196115.
gnb-56520
Božič Igor, 9. korpus 13, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 107659. gne-56317
Cimprič Mojca, Podpreska 28/a, Draga, osebno izkaznico, št. 633554.
gnf-56916
Čargo Boštjan, Partizanska cesta 22,
Kanal, osebno izkaznico, št. 162975.
gny-56697
Čebašek Vita, Zaplana 135/a, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 293094.
gnx-56473
Čendak Simon, Sv. Peter 94, Sečovlje
– Sicciole, osebno izkaznico, št. 67482.
gnd-56593
Čretnik Marija, Popovičeva 16, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
400600.
gnq-56780
De Toni Tanja, Lutrško selo 34, Otočec, osebno izkaznico, št. 675884.
gnj-56337
Degiampietro Mojca, Visole 73, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
640695. gny-56572
Djuratović Milorad, Ul. bratov Blanč 3,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
473299. gnm-56784
Dokl Janez, Ne Herši 14, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
781716.
gnr-56654
Dormiš Dušan, Skubičeva 6, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
203606. gnx-56648
Dosedla Aleš, Kasaze 110, Petrovče,
osebno
izkaznico,
št.
715816.
gnl-56485
Dužević Darko, Peričeva 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
154529.
gnk-56461
Eržen Nikolaj, Kropa 49, Kropa, osebno izkaznico, št. 446516. gnx-56598
Frelih Edvard, Alpska 13, Bled, osebno izkaznico, št. 185255. gnu-56351
Fridl Julijana, Cesta XIV. divizije 17,
Štore, osebno izkaznico, št. 349927.
gny-56522
Ganić Darko, Puhova ulica 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 293479.
gno-56682
Gavrić Predrag, Slavka Gruma 70, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 433500.
gng-56590
Gornik Franc, Žimarice 57, Sodražica,
osebno
izkaznico,
št.
553536.
gnl-56460
Grunčić Krajnc Mirjana, Podutiška 43,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 121707.
gnq-56305
Hafnar Gregor, Župančičeva 5, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
363893.
gno-56607

Hartman Jožica, Ulica osvobodilne
fronte 4, Ruše, osebno izkaznico, št.
384542. m-986
Horvat Franc, Repnje 30/a, Vodice,
osebno
izkaznico,
št.
214988.
gnr-56554
Ivančič Peter, Krka 41, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 41889. gni-56888
Jakop Patrik, Kersnikova 17, Velenje,
osebno izkaznico, št. 463406. gns-56728
Jakšič Branka, Huje 3/b, Kranj, osebno izkaznico, št. 438472. gng-56665
Jereb Janez, Kamnogoriška 84, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 580717.
gnm-56909
Jeremić Slobodan, Bratov Učakar 94,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 237749.
gnm-56709
Kepe Pavel, Shakespearova 6, Maribor, osebno izkaznico, št. 38512.
gng-56865
Kerec Terezija, Bevkova ulica 3, Maribor, osebno izkaznico, št. 30050.
gnh-56539
Klemen Matjaž, Zadružniška ulica 30,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 121701.
gnw-56899
Kobolt Peter, Dobrava 9, Radlje ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 739701.
gnk-56661
Kompara Romana, Lokavec 40, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 11065.
gnk-56336
Kondelji Čenan, Pobreška cesta 9, Maribor, osebno izkaznico, št. 133159.
gnz-56346
Konestabo Milojka, Frenkova 15, Ankaran – Ankarano, osebno izkaznico, št.
520175. gnc-56594
Korošec Marija, Zabovci 40, Markovci, osebno izkaznico, št. 734869.
gnd-56893
Kotar Boštjan, Gabrovka 8, Gabrovka,
osebno
izkaznico,
št.
264250.
gni-56913
Kovačič Nina, Ul. S. Mašere 3, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
376957. gnf-56895
Krajnc Janja, Pobrežje 105, Videm pri
Ptuju, osebno izkaznico, št. 360133.
gnt-56877
Kraner Katarina, Jurjevski dol 12, Jakobski Dol, osebno izkaznico, št.
662603. m-962
Kržišnik Boštjan, Svetega Petra hrib 4,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
346712. gnh-56914
Kužel Iztok, Podlubnik 162, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 229677.
gnp-56781
Lagudin Petar, Ulica Metoda Mikuža
20, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
226668. gns-56528
Lavrič Anton, Gorenje polje 4, Straža,
osebno
izkaznico,
št.
340954.
gne-56592
Lavrič Irena, Zaloška cesta 101, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 332838.
gnn-56912
Lebeničnik Jože, Spodnje Loke 9, Lukovica, osebno izkaznico, št. 462364.
gne-56417
Librič Marija, Obrežje 10/e, Jesenice
na Dolenjskem, osebno izkaznico, št.
114517. gnq-56605
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Lopič Ernest, Žmavčeva ulica 4/c, Maribor, osebno izkaznico, št. 164467.
gne-56717
Lozar Tilen, Rožna dolina 19, Lesce,
osebno izkaznico, št. 1463. gnv-56700
Maček Zdenka, Zajasovnik 17, Vransko, osebno izkaznico, št. 237259.
gnl-56885
Majnik Klemen, Pavšičeva 32, Logatec, osebno izkaznico, št. 691524.
gnv-56925
Marinič Aleš, Dolarjeva 8, Orehova vas,
osebno
izkaznico,
št.
746883.
gnp-56606
Markoč Ernest, Gotska ulica 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 31079.
gno-56307
Medved Jožef, Sestrže 4, Majšperk,
osebno izkaznico, št. 183273. gnj-56712
Mesojedec Marko, Palmejeva ulica 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 126378.
gni-56488
Mihić Emir, Prem 47, Prem, osebno
izkaznico, št. 439555. gni-56538
Mikulič Elena, Razgled 35, Piran – Pirano, osebno izkaznico, št. 146021.
gnm-56334
Ovčak Angela, Glinškova ploščad 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 515981.
gno-56657
Perko Alojzij, Dolenjska cesta 45/f,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 448151.
gno-56611
Petančič Igor, Prešernova c. 2, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 288278.
gnd-56293
Podgoršek Anton, Škrabčeva 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 474948.
gnj-56887
Popit Marija Milena, Jamnikarjeva ulica 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
414703. gnb-56870
Rabič Slava, Josipine Turnograjske 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 68171.
gnl-56535
Radovan Tomaž, Godič 75/a, Stahovica, osebno izkaznico, št. 362143.
gno-56582
Raković Fadila, Brodarjev trg 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 580561.
gnh-56839
Remec Mojca, Cesta II. grupe odredov 27/b, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 359091. gne-56696
Remsko Darja, Ulica Staneta Severja
3, Maribor, osebno izkaznico, št.
359053. gnn-56783
Resnik Klemen, Dražgoška ulica 4,
Kranj, osebno izkaznico, št. 308615.
gnr-56879
Romih Ivan, Selce nad Blanco 9, Blanca, osebno izkaznico, št. 625456.
gns-56603
Ropič Mitja, Trate 12, Šentilj v Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 350294.
m-1010
Sadiku Juksen, Cesta maršala Tita 3,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 184947.
gni-56788
Salopek Tugomir, Ulica talcev 41, Straža, osebno izkaznico, št. 311464.
gnl-56335
Serdinšek Anton, Apače 186, Lovrenc
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
732709. gnx-56577

Št.

Smolej Ivan, Kočevnica 16, Tržič,
osebno
izkaznico,
št.
311605.
gnf-56591
Stepan Majda, Litijska cesta 305/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 584936.
gnu-56901
Šantel Jasna, Teslova 12, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
245169.
gnl-56360
Štukelj Marija, Rožanec 18, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
647984.
gnk-56361
Šuligoj Tomaž, Stari dvor 7, Radeče,
osebno izkaznico, št. 77280. gnd-56718
Šumah Miran, Veliki vrh 40, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
536544.
gnq-56730
Trogrlič Ana, Ulica 1. avgusta 3, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
491949.
gno-56882
Trost Ivana, Bleiweisova 6, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
525787.
gnu-56801
Turk Luka, Pehačkova 4, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
235504.
gng-56615
Turnšek Milan, Martinčeva 21, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 6341.
gnv-56450
Tušek Uroš, Davča 66, Železniki, osebno izkaznico, št. 152459. gnz-56471
Uršič Urška, Polanškova 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 375132.
gnp-56306
Uštar Andrej, Dragomelj 39, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
172865.
gny-56872
Valent Leon, Rimska ploščad 9, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
169783.
gns-56703
Videnšek Cvetozar, Bevkova 29, Celje, osebno izkaznico, št. 261422.
gng-56765
Vidovic Marija, Ob žici 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
444934.
gnd-56318
Vrhovec Janez, Horjul 130, Horjul,
osebno izkaznico, št. 76436. gnw-56449
Vujević Mila, Bilečanska 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
112043.
gnw-56574
Zupičič Sabina, Zlatičeva 8, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 8460.
gns-56878
Žunić Jasmin, Delavska ulica 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 341201.
gnu-56676

Vozniška dovoljenja
Accetto Katarina, Fabianijeva ulica 37,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1284539, reg. št. 195287, izdala
UE Ljubljana. gnn-56558
Adamlje Franci, Puciharjeva ulica 30,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1096576, reg. št. 183339, izdala
UE Ljubljana. gnm-56859
Adanič Zvonko, Rihtarovci 10/a, Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 6091, izdala UE Gornja Radgona.
gnv-56625
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Anžič Marija, Bišče 11, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 356197,
reg. št. 26911, izdala UE Domžale.
gny-56322
Babič Nadja, Sp. Škofije 16, Škofije,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9227, izdala UE Koper. gny-56897
Babić Laura, Podlubnik 162, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 26362, izdala UE Škofja Loka.
gnb-56820
Bajec Janez, Vojkova cesta 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1244733, reg. št. 217104, izdala UE
Ljubljana. gnq-56555
Bencak Srečko, Keršičev hrib 1/b, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 6236, izdala UE Trbovlje.
gnq-56830
Benčič Ernesta, Rudija Papeža 5/a,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 136844, reg. št. 24991, izdala UE
Kranj. gnj-56362
Bernik Jure, Vidmarjeva ulica 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 0411191, reg. št. 145644, izdala UE
Ljubljana. gnj-56462
Bilić Jović Gordan, Trg 15. aprila 7,
Divača, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1736, izdala UE Sežana. gnu-56301
Bizjak Šibal Marija, Demšarjeva ulica 1,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7215, izdala UE Vrhnika. gne-56821
Blažke Peter, Bezena 50, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št. 3049,
izdala UE Ruše. m-1008
Bobnič Martin, Rožno št. 55, Blanca,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 17782,
izdala UE Krško. gnq-56805
Božičnik Gregor, Gabrje 49, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
247256, reg. št. 171014, izdala UE Ljubljana. gnp-56881
Božidar Elvira, Dolga vas 132, Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 555, izdala UE Lendava.
gny-56722
Bradaška Martina, Kurirska pot 10, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
301837, izdala UE Jesenice. gnm-56359
Brumec Ivan, Marjeta 31, Marjeta na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 910967, reg. št. 26962,
izdala UE Maribor. m-969
Burger Helena, Razgled 16, Piran –
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 3905, izdala UE Piran.
gnd-56922
Capus Laurent, Stari trg 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, A-125
ccm, št. S 1370249, reg. št. 233155,
izdala UE Ljubljana. gnx-56923
Cestnik Franc, Draženci 18/b, Hajdina, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
7392, izdala UE Ptuj. gnj-56637
Cimprič Mojca, Podpreska 28/a, Draga, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12005, izdala UE Kočevje. gng-56915
Cirkvenčič Dejan, Ljubljanska cesta
32, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1227060, reg. št. 20496,
izdala UE Grosuplje. gne-56917
Colja Andrejana, Vodopivčeva 7, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
reg. št. 29478. gne-56442
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Cvelbar Andrej, Peričeva ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 611504, reg. št. 128585, izdala UE
Ljubljana. gnw-56324
Čebašek Vita, Zaplana 135/a, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
15238, izdala UE Vrhnika. gnw-56474
Čirič Franc, Kokoriči 28/a, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 6988, izdala UE Ljutomer.
gnl-56510
Čizmić Zlatan, Cesta na Golico 13, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 001312524, izdala UE Jesenice.
gnb-56849
Degiampietro Mojca, Visole 73, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 21676, izdala UE Slovenska Bistrica. gni-56288
Demšar Tina, Savska cesta 35, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1314219, reg. št. 33919, izdala UE Domžale. gnf-56816
Denžič Jože, Podgorje 77/a, Pišece,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12338, izdala UE Brežice. gnt-56552
Dobravec Ivan, Češnjica 18, Srednja
vas v Bohinju, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 869265, reg. št. 16301.
gnv-56300
Dokl Janez, Ne Herši 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1096131, reg. št. 203936, izdala UE
Ljubljana. gns-56653
Đukarič Srečko, Prešernova 11, Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1126827, reg. št. 103633, izdala
UE Maribor. m-1025
Erbida Dragan, Zaloška cesta 76, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1193667, reg. št. 220299, izdala UE
Ljubljana. gnm-56459
Erman Matilda, Žirovski vrh 59, Žiri,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27149,
izdala UE Škofja Loka. gnr-56529
Fabjančič Branko, Sela 2, Raka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
11102. gnf-56716
Fičur Franc, Ulica borcev NOB 16,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 838, izdala UE Piran. gny-56272
Firer Tanja, Dolga gora 46/a, Ponikva,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11418,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnk-56886
Fortuna Tadej, Zdešarjeva c. 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 925870, reg. št. 141276, izdala UE
Ljubljana. gnl-56310
Fras Branko, Ul. Pohorskega bataljona
10, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 876600, reg. št. 74754, izdala UE Maribor. m-968
Frčej Aleksandra, Sp. Laze 4, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1469483, reg. št. 26688, izdala UE
Radovljica. gnv-56850
Fuker Josipa, Viška cesta 49/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 927899, reg. št. 134403, izdala UE
Ljubljana. gnx-56902
Gabrovšek Natalija, Novo Polje, Cesta
XI/19a, Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1265177, reg. št.
199458, izdala UE Ljubljana. gno-56557

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Gognjavec Bojan, Dobrova 28, Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
62937, reg. št. 4542, izdala UE Ljubljana. gnb-56670
Goljuf Rok, Vena Pilona 2, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 45897. gnj-56512
Golob Karl, Brengova 76, Cerkvenjak,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1109177, reg. št. 7575, izdala UE Lenart. m-1042
Gornik Andreja, Sp. Hajdina 63/a, Hajdina, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
23281, izdala UE Ptuj. gnh-56289
Grgurevič Niko, Medvedova ulica 7,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1378686, reg. št. 99159. m-1047
Grilc Tamara, Podkoren 70, Kranjska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 385609, izdala UE Jesenice.
gnf-56516
Gros Urban, Vošnjakova ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1369210, reg. št. 219072, izdala UE
Ljubljana. gnl-56910
Grunčić Krajnc Mirjana, Podutiška cesta 43, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1297770, reg. št. 32041,
izdala UE Ljubljana. gnr-56804
Gyurica Alfred, Petišovci, Vrtna ulica
23, Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat. A-350 ccm, BFGH, reg. št.
13210, izdala UE Lendava. gnr-56287
Halužan Vesna, Efenkova 2, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
20518, izdala UE Žalec. gnj-56487
Hari Simon, Fokovci 32/a, Fokovci,
vozniško
dovoljenje,
št.
37281.
gnm-56284
Hartman Jožica, Ul. Osvobodilne fronte 4, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1411036, reg. št. 4498. m-985
Heržič Mirko, Hotinjska cesta 45, Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 370569, reg. št. 2252. m-1034
Hojan Jože, Zgornje Duplje 92, Duplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
804952, reg. št. 30489, izdala UE Kranj.
gnt-56352
Ivanšek Maja, Ižanska cesta 233, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 38/2001.
gnr-56829
Jakopič Danilo, Ob Plantaži 9, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
84399, reg. št. 63336, izdala UE Maribor. m-1027
Jakšič Branka, Huje 3/b, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1273936,
reg. št. 50086, izdala UE Kranj.
gnf-56666
Jerovšek Metka, Celovška cesta 263,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1065707, reg. št. 192751, izdala
UE Ljubljana. gnx-56323
Jurca Janez, Sergeja Mašera 5, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, št.
6225, izdala UE Koper. gnq-56630
Kac Kristijan, Bezgovje 9, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
reg. št. 111841. m-965
Kamenšek Jožefa, Mali vrh pri Šmarju
77, Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1345760, reg. št. 7456, izdala UE Grosuplje. gnq-56455

Kapš Aleš, Občice 22, Dolenjske Toplice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
36876, izdala UE Novo mesto.
gnc-56294
Kastelic Aleš Robert, Lahova pot 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 932970, reg. št. 157777, izdala UE
Ljubljana. gng-56490
Ključevšek Branko, Trg svobode 3, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 7302. gno-56632
Kocjančič Janja, Kolarska 12, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 28472, izdala UE Koper.
gnx-56298
Kokalj Milena, Tenetiše 13, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
474366, reg. št. 24170, izdala UE Kranj.
gny-56547
Kolenović Safet, Planina 2, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1392463, reg. št. 43792, izdala UE
Kranj. gng-56465
Kolmanko Angela, Dražgoška 6, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
600054, reg. št. 42589, izdala UE Kranj.
gnl-56468
Kos Jože, Fošt 22, Zgornja Ložnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15946,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnl-56635
Kotar Dušan, Renke 1, Sava, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. S 133524, izdala UE Litija. gnr-56454
Kovač Saša, Lokavec 150/a, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1225760, reg. št. 15568, izdala UE Ajdovščina. gnx-56573
Kresse Milena, Celjska cesta 17, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
1347, izdala UE Laško. gnc-56419
Kričković Boško, Franca Rozmana Staneta 4, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1347553, reg. št. 35627,
izdala UE Kranj. gns-56828
Kroflič Bojan, Marno 35, Dol pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
3259, izdala UE Hrastnik. gnw-56624
Kumer Boris, Vrazova 48, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
719782, reg. št. 41994, izdala UE Maribor. m-1002
Kump Anton, Dragatuš 1/b, Dragatuš,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
1788, izdala UE Črnomelj. gnh-56514
Lanc Aleksandra, Sušnikova 22, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10358, izdala UE Radlje ob Dravi.
gni-56663
Lap Dušan, Gabelweg 1, Ferlach, Avstrija, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 1245128, reg. št. 33116, izdala UE
Domžale. gni-56613
Lavrič Irena, Zaloška cesta 101, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 843754, reg. št. 74597, izdala UE
Ljubljana. gnp-56906
Lavrin Rudolf Zdenka Rozalija, Rožna
dolina, Cesta VIII/13, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 612131, reg.
št. 44782, izdala UE Ljubljana.
gnt-56856
Lazić Neda, Ulica bratov Učakar 130,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1459616, reg. št. 242351, izdala
UE Ljubljana. gni-56688

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Likovič Pero, Hermine Seničar 5, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 26206. gnp-56356
Lovše Nevenka, Vilharjeva 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
913163, reg. št. 97367, izdala UE Maribor. m-973
Lozić Irena, Bratovševa ploščad 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 294591, reg. št. 24871, izdala UE
Ljubljana. gnw-56774
Lučić Lazar, Betnavska 59, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1127538, reg. št. 48343, izdala UE Maribor. m-993
Macura Robert, Poletiči 25, Gračišče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27755.
gnw-56299
Maček Zdenka, Zajasovnik 17, Vransko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
293350, reg. št. 21360, izdala UE Ljubljana. gnm-56884
Mađarić Peter, Cesta na Kope 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1298608, reg. št. 225762, izdala
UE Ljubljana. gnp-56431
Majerle Jurij, Cankarjeva 7/a, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
5429, izdala UE Kočevje. gnq-56855
Majnik Klemen, Pavšičeva 32, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6705, izdala UE Logatec. gnw-56924
Malnar Alojz, Bratovševa ploščad 38,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 844196, reg. št. 53654, izdala UE
Ljubljana. gnb-56420
Marovt Oto, Škalce 116, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 4438. gno-56732
Martinec Marjan, Rakičan, Zvezna 23,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
35789. gny-56297
Mezgec Tine, Vodopivčeva 8, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 46445, izdala UE Koper.
gnh-56439
Mikerevič Boro, Hotinja vas, Dolarjeva
9, Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 166500, reg. št. 73872.
m-1012
Mikulič Elena, Razgled 35, Piran – Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11214, izdala UE Piran. gnk-56286
Mlinar Franc, Rusjanov trg 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
512752, reg. št. 117551, izdala UE Ljubljana. gnl-56560
Mohorko Jožica, Hotinja vas, Pod nadvozom 1, Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 908740, reg. št.
85281, izdala UE Maribor. m-1035
Molk Marko, Kidričeva 12, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1167546,
reg. št. 48247, izdala UE Kranj. gnr-56437
Moškrič Boštjan, Litijska cesta 280,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1077639, reg. št. 185377, izdala
UE Ljubljana. gnb-56620
Mrakič Primož, Ob nasipu 24, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9466,
izdala UE Ruše. m-1021
Nahtigal Boštjan, Mala Loka 7, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1229030, reg. št. 32824, izdala UE Domžale. gnr-56429

Nikolavčič Gvido, Bilje 110, Renče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18160,
izdala UE Nova Gorica. gnn-56533
Nikolić Damir, Prvačina 84, Prvačina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
44017, izdala UE Nova Gorica.
gnz-56871
Nosan Nikola, Gerbičeva ulica 49,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 320921, reg. št. 17091, izdala UE
Ljubljana. gnm-56559
Odar Jože, Kamnje 29, Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 193817, reg. št. 1701. gns-56628
Okretič Gregor, Mizna pot 1, Izola –
Isola, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 42234, izdala UE Koper. gne-56817
Oprešnik Dejan, Meljski hrib 44, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
112607, izdala UE Maribor. m-1006
Ovčak Angela, Glinškova ploščad 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 811425, reg. št. 97209, izdala UE
Ljubljana. gnp-56656
Pahernik Jurij, Markovičeva 9, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 305461, reg. št. 7688, izdala UE Maribor. m-998
Pajtler Jovita, Šober 2/a, Bresternica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1072707, reg. št. 99183, izdala UE Maribor. m-974
Pavlič Bela, Ivanocijevo naselje 20,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 14278. gnh-56789
Pečnik Anže, Pečarjeva ulica 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1192340, reg. št. 220041, izdala UE
Ljubljana. gnb-56845
Perko Alojzij, Dolenjska cesta 45/f,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 631952, reg. št. 65508, izdala UE
Ljubljana. gnp-56610
Perše Goran, Marušičeva 2, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, št. 33603, izdala UE Nova Gorica. gnp-56506
Perunović Saša, Ulica Norberta Vebra
14, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1357090, reg. št. 8291. m-983
Pesjak Bernard, Budanje 12/a, Vipava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1181723, reg. št. 13364, izdala UE Ajdovščina. gnv-56575
Petančič Igor, Prešernova c. 2, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1010109, reg. št. 6647, izdala UE Grosuplje. gne-56292
Petrak Janez, Krajnčičeva 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
574177, reg. št. 20327. m-1032
Petrovčič Janez, Velika Ligojna 36, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 497, izdala UE Vrhnika.
gnj-56687
Pirc Vlado, Gosposka ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1433891, reg. št. 135712, izdala UE
Ljubljana. gnc-56694
Piskernik Terezija, Zg. Jezersko 108,
Zgornje Jezersko, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 806185, reg. št. 14298,
izdala UE Kranj. gnk-56436
Plestenjak Simon, Senožeče 82/c, Senožeče, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 895. gng-56815
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Počivalnik Samo, Dolga brda 10/a,
Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15707, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnn-56508
Podbrežnik Aleksander, Šutna 6, Brestanica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 19488. gnm-56809
Podgoršek Viktor, Kajuhova cesta 28,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 339505, reg. št. 1905, izdala UE
Velenje. gne-56667
Poje Ivan, Gača 5, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 354820, reg.
št. 99274, izdala UE Ljubljana. gnd-56418
Polanec Jožef, Zg. Žerjavci 49, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 2401, izdala UE Lenart.
m-1026
Popit Marija Milena, Jamnikarjeva ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 645009, reg. št. 81556, izdala UE Ljubljana. gnc-56869
Prešeren Tone, Padlih borcev 24,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje.
gnj-56291
Pucihar Gregor, Mestni trg 33, Višnja
Gora, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1199967, reg. št. 20181, izdala UE Grosuplje. gnx-56423
Radovan Tomaž, Godič 75/a, Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
177262, izdala UE Ljubljana. gnm-56584
Ramšak Štefanija, Nad jezerom 52,
Bresternica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 372160, reg. št. 17890.
m-984
Rappl Iva, Trstenjakova 44/a, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 35231.
gnk-56511
Ratnik Alojz, Tropovci, Križna ulica 30,
Tišina, vozniško dovoljenje, št. 2467.
gnm-56509
Redelonghi Gregor, Valvasorjeva ulica
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 972543, reg. št. 175170,
izdala UE Ljubljana. gng-56315
Remec Mojca, Cesta II. grupe odredov 27/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. A – 30, BCGH, št. S 1488757, reg.
št. 190916, izdala UE Ljubljana.
gnf-56695
Repas Martin, Šentanel 32, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 16934,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnr-56629
Repič Anton, Linhartova cesta 60,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCDFGH, št. S 410769, reg. št. 34546,
izdala UE Ljubljana. gnv-56550
Rojko Andrej, Šomat 8/b, Sladki Vrh,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
39097. m-1013
Romih Zlatka, Repuš 12, Dobje pri Planini, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12011, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnu-56601
Ropič Mitja, Trate 12, Šentilj v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. AGH, reg.
št. 11333. m-1009
Rot Jožica, Jakčeva ulica 40, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1265129, reg. št. 203315, izdala UE
Ljubljana. gnn-56308
Rotart Milan, Sele pri Polskavi 3, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 1501. gnn-56633
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Rozina Janez Bogomir, Črni potok 15,
Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 109031, izdala UE Litija.
gnt-56427
Sabotin Andrej, Partizanska 16/e, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
št. 26711, izdala UE Koper. gnr-56504
Saftič Patrik, Dolenje pri Jelšanah 59,
Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
H, št. S 1204989, reg. št. 9650, izdala
UE Ilirska Bistrica. gni-56563
Sevšek Gorazd, Ulica bratov Vošnjakov 15, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
BCEHG, št. S 1141199, reg. št. 34343.
gnv-56350
Sevšek Tatjana, Kosovelova ulica 61,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 974351, reg. št. 55838, izdala UE
Ljubljana. gnk-56311
Simikić Ljubomir, Voduškova ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1192103, reg. št. 93087, izdala UE
Ljubljana. gny-56847
Sirk Ana, Ugasle peči 11, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18284, izdala UE Ravne na Koroškem. gnh-56639
Sitar Mojca, Predoslje 184, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
287600, reg. št. 6831, izdala UE Kranj.
gnj-56612
Skopec Marija, Dolge njive 8, Gorenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
28958, izdala UE Škofja Loka.
gny-56822
Slaviček Simon, Petrovičeva ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1212734, reg. št. 221202, izdala
UE Ljubljana. gnk-56686
Sobočan Milena, Braslovče 9, Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
792020, izdala UE Žalec. gnj-56537
Sofrić Ratko, Cesta Jaka Platiše 7,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 810104, reg. št. 40513. gnc-56819
Stepan Majda, Litijska cesta 305/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1050319, reg. št. 208573, izdala
UE Ljubljana. gnv-56900
Stibilj Jerica, Velike Žablje 53, Dobravlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1456318, reg. št. 16060, izdala UE Ajdovščina. gny-56576
Ščurek Frančiška, Plešivo 44, Dobrovo
v Brdih, vozniško dovoljenje. gnq-56505
Šiberle Leon, Sp. Jezersko 9, Zgornje
Jezersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1045306, reg. št. 45613, izdala UE
Kranj. gni-56513
Šijanec Jožica, Kobilje 116, Kobilje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8378,
izdala UE Lendava. gno-56782
Šinigoj Erik, Cankarjeva 17, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, reg. št. 33017,
izdala UE Nova Gorica. gnx-56798
Špelič Robert, Ulica solidarnosti 4, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
859681, izdala UE Litija. gnd-56818
Špolad Matjaž, Soška ulica 19, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 1289707,
izdala UE Tolmin. gng-56290
Štaube Franc, Cankarjeva 3, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. BFCH, št. 3904.
gnl-56285
Štefe Anita, Sajovčevo naselje 61,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S 637571, reg. št. 28066, izdala UE
Kranj. gnk-56636
Šter Gregor, Orožnova ul. 2, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
375657, reg. št. 38646. gny-56622
Šuligoj Tomaž, Stari dvor 7, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1144087, reg. št. 11685, izdala UE Laško. gnc-56719
Šumah Miran, Veliki vrh 50, Šmartno ob
Paki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 29562, izdala UE Velenje. gnj-56662
Šuster Terezija, Petrovče 259, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
903372, izdala UE Žalec. gnm-56734
Tešić Mile, Prvomajska 3, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, št. 35673, izdala
UE Nova Gorica. gnu-56626
Toplak Igor, Železnikova ulica 22, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 37218, reg. št. 82625, izdala UE Maribor. m-997
Toplak Pokeršnik Vlasta, Ledina 6/b,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1127775, reg. št. 103197, izdala
UE Maribor. m-961
Trošt Eva, Veliki breg 23, Mojstrana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1313842, izdala UE Jesenice. gnp-56706
Verdnik Rihard, Ulica Pariške komune
26, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 871067, reg. št. 51793, izdala UE Maribor. m-979
Vidmar Milan Matevž, Cimperamnova
ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 584793, reg. št. 82,
izdala UE Ljubljana. gny-56472
Viltužnik Alen, Prušnikova 42, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1277234, reg. št. 116082. m-964
Vizjak Branko, Cesta M. Zidanška 18,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7951, izdala UE Šentjur pri Celju. gnr-56779
Vodlan Matej, Bizoviška cesta 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1286013, reg. št. 201082, izdala UE
Ljubljana. gns-56903
Volčanšek Matjaž, Ferkova 16, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1492545, reg. št. 103004, izdala
UE Maribor. m-971
Zagorc Petra, Povčeno 12, Rimske Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9660, izdala UE Laško. gnp-56860
Zakrajšek Bogomir, Hubadova ulica 6,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 35/2001.
gno-56532
Žerdoner Ivan, Selo 16, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
562599, reg. št. 8075, izdala UE Velenje. gns-56778
Žohar Jernej, Cunkovci 6, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 40945,
izdala UE Ptuj. gno-56507

Zavarovalne police
Globočnik Zdenka, Trg svobode 16,
Tržič, zavarovalno polico, št. 658260 in
kupone, izdala zavarovalnica Tilia.
gnt-56652

Glogovac Radomir, Močna 34, Pernica, zavarovalno polico, št. 345062, izdala zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor. gnd-56443
Golob Sebastijan, Dravinjska cesta 64,
Poljčane, zavarovalno polico, št. 41614,
izdala
zavarovalnica
Slovenica.
gnq-56280
Golob Sebastijan, Dravinjska cesta 64,
Poljčane, zavarovalno polico, št. 44360,
izdala
zavarovalnica
Slovenica.
gnp-56281
Havliček Tomo, Hruševska cesta 144,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 305057,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnl-56785
Hvala Dušan, Vojkova ulica 7, Sežana,
zavarovalno polico, št. 880901, izdala zavarovalnica Adriatic d.d. gnb-56470
Kavčnik Gregor, Pot v Jele 20, Borovnica, zavarovalno polico, št. 101384613,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnq-56905
Marinič Daniel, Zg. Pristava 12, Ptujska Gora, zavarovalno polico, št. 334539,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d., poslovalnica Ptuj. m-988
Polanc Tomo, Presetnikova ulica 15,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 782646,
izdala zavarovalnica Tilia. gnw-56824
Repič Anton, Linhartova cesta 60, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 363244, izdala zavarovalnica Slovenica. gnu-56551
Simič Cveta s.p., Ig 316, Ig, zavarovalno polico, št. 0811128 za tovorno vozilo
LJ F8-53K in zavarovalno polico, št.
0811127100107 za priklopno vozilo
N1-81LJ, izdala zavarovalnica Tilia.
gnj-56566
Štavbe Franc, Cankarjeva 3, Zreče, zavarovalno polico, št. 954454, izdala zavarovalnica Adriatic. m-1050

Spričevala
Babič Brane, Cesta Španskih borcev
49/b, Ljubljana, spričevalo 1. letnika
Srednje gradbene šole v Kranju, izdano
leta 1999. gnm-56634
Barukčić Olivera, Ul. Frankolovskih žrtev 17/b, Celje, spričevalo 2. letnika
Srednje trgovske šole Celje, izdano leta
1999. gnp-56731
Bektašević Mersad, Trata 1, Škofja Loka, spričevalo 4. in 5. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu SEUAŠ, poslovni tajnik, izdano leta 1998 in 1999. gnt-56502
Bešić Melisa, Cesta 24. junija 74,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje kemijske šole, izdano leta 1991 in
1993. gnt-56531
Borko Simon, Grabonovški vrh 31,
Cerkvenjak, zaključno spričevalo 4. letnika Zavoda za srednje izobraževanje v prometu v Mariboru – Formula, izdano leta
1998. m-1041
Bosilij Vlatko, Budinščak 10, Budinščak, spričevalo o zaključnem izpitu Šole
za voznike motornih vozil v Ptuju, izdano
leta 1983. gni-56463
Breznik Ines, Ruška cesta 3, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu 4. letnik
Pedagoške gimnazije Maribor, izdano le-
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ta 1984. m-982
Cafuta Nataša, Na gomili 5, Miklavž na
Dravskem polju, spričevalo 3. letnika
Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 2000. m-1045
Cotelj Nevenka, Popovo 6, Tržič, spričevalo 4. letnika Gimnazije Kranj.
gnn-56433
Černe Vesna, Kumerdejeva 7, Bled,
spričevalo Srednje pedagoške, računalniške usmeritve Kranj, izdano leta 1988.
gnj-56812
Čertalič Bojan, Begova 51, Limbuš,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
Maribor, izdano leta 1994. m-1024
Črtalič Ignac, Ostrog 18, Šentjernej,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Novo mesto, izdano leta 1973.
gnb-56270
Debevec Matija, Žaucerjeva 13, Ljubljana, letno spričevalo 2. in 3. letnika Gimnazije Vič, izdano leta 1999 in 2000.
gnv-56425
Dobinger Nina, Koprivnikova ulica 3,
Maribor, letno spričevalo Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 2000.
m-1033
Drab Simona, Gorenja vas 6/a, Šmarješke Toplice, zaključno spričevalo SC PET
Ljubljana, izdano leta 1998. gnl-56435
Dukič Lorenci Sabina, Na produ 2,
Kamnik, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Koper, izdano leta 1984, izdano na ime
Dukič Sabina. gnf-56466
Ferlež Bojan, Kamniška 52, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Pedagoške
gimnazije Maribor, izdano leta 1979.
m-1046
Flere Andrej, Lazarjeva ulica 4, Ljubljana, spričevalo od 1 do 3. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 1981, 1982 in
1983. gnz-56446
Fridau Nadija, Sveti Jurij 12/c, Rogašovci, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole v Murski Soboti, izdano leta
2000. gni-56438
Furman Miran, Steletova 2, Ljubljana,
diplomo št. II-322/34, izdala Kadetska šola dne 25. 6. 1985. gnv-56325
Glavaš Anja, Dekani 216, Dekani, spričevalo 3. letnika Gimnazije Koper, izdano
leta 1999/2000. gnc-56669
Golob Borut, Beblerjev trg 13, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Toneta Čufarja v Ljubljani, izdano leta 1964.
gns-56428
Gorjup Mateja, Majcigerjeva ulica 5,
Maribor, diplomo št. I-DJ/531, izdala
Srednja družboslovna šola Maribor dne
2. 7. 1985. m-1015
Goronja Snježana, Makucova ulica 20,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Trnovo, izdano leta 1991, izdano na ime Mazalica Snježana. gnw-56424
Guščina Natalija, Vojkova cesta 91,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za oblikovanje in fotografijo,
izdano leta 1995/96. gnv-56725
Hajdič Brigita, Sv. Trojica 74, Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovinarske šole v Celju, izdano leta
1981, izdano na ime Krhlikar Brigita.
gnj-56316
Hasovič Petra, Vogelna 3, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Jožeta

Plečnika, izdano leta 1999. gnn-56333
Hevka Ivana, Nanoška ulica 3, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje agroživilske šole, izdano leta 1999. gnp-56581
Hohler Jožefa, Modrič 2, Oplotnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske in administrativne šole Maribor, izdano leta 1986. m-981
Horvat Metka, Dupleška 5, Maribor,
diplomo Srednje trgovske šole v Mariboru, izdana leta 1982. m-994
Ibraimov Elvisa, Cesta 6. maja 10, Vrhnika, spričevalo o končani OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, izdano leta 1998.
gnm-56659
Jankovič Zdenka, Steletova ulica 2,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevala 1., 2. in 3. letnika Poklicne
šole za prodajalce, izdano leta 1981,
1982 in 1983, izdano na ime Mikolavčič
Zdenka. gng-56319
Jazbec Blaž, Slatina 1, Zgornja Kungota, spričevalo 3. letnika Srednje elektro računalniške šole v Mariboru, izdano
leta 1995. m-960
Jošt Aleš, Škale 81, Velenje, zaključno spričevalo Centra srednjih šol v Velenju – predelava in obdelava kovin, izdano
leta 1987. gnk-56486
Jovanovič Marko, Jurovski Dol 50, Jurovski Dol, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 1997. m-999
Kadilnik Rudolf, Čreškova 31, Nova
Cerkev, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne živilske šole Maribor, št. 619, izdano 23. 6. 1971. m-990
Kanzitti Lešnik Nina, Tomšičeva 11,
Slovenska Bistrica, spričevalo 3. letnika
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 2000. m-1004
Karlovčec Monika, Užiška 1, Ljutomer,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole Ptuj,
izdano leta 1999/2000. gnw-56499
Kastelic Klemen, Škofjeloška cesta 11,
Medvode, spričevalo 1. letnika Srednje
lesarske šole, izdano leta 1991.
gnx-56523
Kelenc Metka, Muretinci 57, Gorišnica, spričevalo OŠ Franc Belšak Gorišnica, izdano leta 1976. m-970
Kink Matevž, Vrba 3, Domžale, indeks,
št. 43200020, izdala Akademija za glasbo. gnz-56571
Klar Štefanija, Preglov trg 7, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo Srednje šole za zdravstvene delavce v Murski Soboti, izdano leta 1973.
gnc-56544
Kocev Andrej, Borova vas 22, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinsto in turizem Maribor,
izdano leta 1998. m-967
Kocjan Maja, Butoraj 1, Črnomelj, spričevalo 1. letnika Gimnazije Črnomelj, izdano leta 1995/96. gnc-56569
Kocjan Vida, Butoraj 1, Črnomelj, diplomo Visoke ekonomsko komercialne
šole v Mariboru, izdana 6.10. 1981.
gnd-56568
Kolar Viktor, Kraberk 9, Loče pri Poljčanah, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Maribor, izdano
leta 2000. m-1022
Košir Anita, Verje 75, Medvode, diplo-
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mo Ekonomske šole v Kranju. gno-56432
Kovač Sonja, Tržaška cesta 48, Postojna, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra za blagovni promet v Ljubljani, Šola za prodajalce, št. 143, izdano
14. 6. 1982. gno-56457
Krajlah Boštjan, Ljubljanska ulica
88/b, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje kmetijske šole, izdano leta 2000.
m-1016
Krošec Benjamin, Trnovec 6, Slovenska Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ Maribor, izdano leta 1999.
m-1023
Kržišnik Sašo, Drulovka 37/a, Kranj,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnd-56493
Kukovica Ivan, Tržaška cesta 36, Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika Gostinske
šole v Zagorju, izdano leta 1996 in 1997.
gnf-56891
Kustec Natalija, Sladki vrh 11/e, Sladki Vrh, maturitetno spričevalo II. gimnazije
Maribor, izdano leta 1980. m-987
Lebarić Aleksandra, Borštnikova 102,
Maribor, spričevalo od 1 do 4. letnika
Srednje gradbene šole v Mariboru, izdano
leta 1979, 1980, 1981 in 1982. m-977
Lešnik Nataša, Kale 5, Šempeter v Savinjski dolini, spričevalo 4. letnika Srednje tekstilne šole, smer konfekcionar modelar, izdano leta 2000. m-1019
Ličen Katjuša, Vitovlje 45/c, Šempas,
spričevalo 1. letnika srednje zdravstvene
šole v Šempetru pri Novi Gorici, izdano
leta 1981, izdano na ime Ambrožič Katjuša. gnx-56823
Ličen Katjuša, Vitovlje 45/c, Šempas,
spričevalo 2. letnika Naravoslovnega srednješolskega centra Nova Gorica, Pedagoška
enota za zdravstvo, izdano leta 1982, izdano
na ime Ambrožič Katjuša. gnv-56825
Ličen Katjuša, Vitovlje 45/c, Šempas,
spričevalo 3. letnika Naravoslovnega srednješolskega centra Nova Gorica, Pedagoška
enota za zdravstvo, izdano leta 1983, izdano
na ime Ambrožič Katjuša. gnu-56826
Majhen Vladko, Goriška 18, Maribor,
spričevalo 4.. letnika Centra srednjega
usmerjenega izobraževanja Ptu, izdano leta 1980. m-975
Marič Sanela, Prušnikova 36, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole v Mariboru, izdano leta 2000. m-1007
Marinović Borut, Šentgotard 18/a, Zagorje ob Savi, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano
leta 2000. gnc-56494
Martinović Marko, Goriška 9, Maribor,
spričevalo 3. letnika Škofijske gimnazije
Maribor, izdano leta 2000. m-1003
Mesarič Andrej, Ribniška 10, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole, izdano leta 2000 v Mariboru. m-1017
Milojević Liljana, Ulica Proborca 6, Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske šole Jesenice, izdano leta
1982/83. gnz-56646
Mokotar Albina, Trebinjska ulica 8,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Šole Landis, poslovodska šola, št.
TP-437, izdano 21.1. 2000. gnk-56811
Mršnik Mirko, Harije 19, Ilirska Bistrica, spričevalo 3. in 4. letnika ter maturi-
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tetnega spričevala Tehniške srednje šole
v Kopru. gnu-56501
Mršnik Nina, Kettejeva 8, Koper – Capodistria, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Koper,
izdano
leta
1999/2000.
gns-56678
Mujčinović Adin, Polje 7, Zagorje ob
Savi, spričevalo 2., 3. letnika in diplomo
Srednje strojne šole v Trbovljah, izdano
leta 1995, 1996. gnr-56304
Mujdrica Jožica, Kranjčeva 1, Turnišče, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole v Murski Soboti. gnq-56880
Onič Zdenka, Ulica Erne Starovasnik
34, Poljčane, spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano
leta 1998 v Mariboru. m-991
Perič Nevenka, Ul. Koroškega bataljona 13, Ljubljana, diplomo izdal Cene Štupar v Ljubljani, izdana leta 2000.
gnt-56852
Petković Gordana, Čečava, Teslič,
spričevalo od 1 do 4. razreda Pedagoške
gimnazije, izdano na ime Marić Gordana.
gnf-56791
Planko Vid, Čečovje 63/b, Ravne na
Koroškem, indeks, št. 22050640, izdala
Fakulteta za šport. gnh-56339
Plejič Ramovš Lilijana, Nazorjeva 8,
Kranj, indeks, št. 26678, izdala Fakulteta
za organizacijske vede v Kranju.
gnd-56643
Podhostnik Manuel, Gregorčičeva 35,
Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole, smer aranžerski tehnik, izdano leta 2000. m-1018
Podnar Matjaž, Sorška cesta 27, Škofja Loka, spričevalo 1. do 8. razreda OŠ
Peter Kavčič, Škofja Loka, izdano leta
1986 do 1994. gnv-56275
Podrgajs Janja, Sp. Grušovje 7, Slovenske Konjice, diplomo Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Celju, št. 1038,
izdana leta 1989. gnt-56627
PRENOVA d.o.o., Poljska cesta 12,
Slovenske Konjice, zaključno spričevalo
3. letnika in diplomo, št. 547 Srednje
elektro, kovinarske , naravoslovne in računalniške šole Velenje za Skerbinšek Roman, stanujoč Ul. Anice Černejeve 5, Slovenske Konjice. gnc-56723
Puc Matej, Trubarjeva 4, Maribor, spričevalo 3. letnika Škofijske gimnazije Maribor, izdano leta 2000. m-1040
Puškar Enisa, Murova 11, Jesenice,
spričevalo 3. letnika SETS Radovljica, izdano leta 2000. gnm-56434
Reher Janez, Reška ulica 29, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta 1966. gni-56313
Remec Branka, Godič 80/f, Stahovica, spričevalo 3. letnika Gimnazije v Postojni, izdano leta 1982, izdano na ime
Nared Branka. gnq-56705
Ren Jasna, Ob Blažovnici 77, Limbuš,
spričevalo o končani OŠ Rado Robič Limbuš, izdano leta 1980. m-1028
Rink Neja, Ustje 29, Šmartno pri Litiji,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole, izdano leta 2000. gnk-56561
Rotar Maša, Brejčeva 1, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Majde Vrhovnik,
izdano leta 2000. gnl-56385
Sagadin Boštjan, Engelsova ulica 48,
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Maribor, indeks, št. 61185322, izdala Pedagoška fakulteta. m-992
Skubic Albina, Dedni dol 20, Višnja Gora, spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne
oblačilne šole Višnja gora, izdano leta
1979 in 1980. gnp-56806
Skutnik Vlasta, Sušnikova 21, Muta,
indeks, št. 93419854, izdala Tehniška fakulteta Maribor. m-995
Spasovski Boris, Za kalvarijo 67, Maribor, spričevalo o končani OŠ Tone Čufar,
izdano leta 1980. m-1044
Šabani Norbert, Titova 62, Jesenice,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Jesenice – strojni tehnik. gng-56440
Šakotič Tamara, Titova 42, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole v Mariboru, izdano leta 2000. m-1039
Ščurek Frančiška, Plešivo 44, Dobrovo v Brdih, diplomo kmetijski vložek, št. E
2232,
izdala
UE
Nova
Gorica.
gnw-56699
Šenekar Tina, Borova vas 20, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano leta 2000.
m-1048
Šuc Dejan, Gradnikove brigade 49,
Nova Gorica, zaključno spričevalo Tehniškega šolskega centra, št. II/K-3985, izdano leta 1989. gnn-56808
Šuman Viljan, Gregorčičeva ulica 5,
Sežana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije v Postojni, izdano leta 1972.
gnb-56549
Šumi Jana, Alpska 52, Lesce, potrdilo
o usposabljanju za računovodjo, št.
17-RAČ-93, izdano 27. 6. 1994.
gnn-56658
Trofenik Mitja, Miren 235, Miren, spričevalo 1. letnika Tehniške gimnazije v Novi Gorici, št. I/EG-88. gnj-56641
Trojner Mitja, Zg. Jakobski dol 7, Jakobski Dol, spričevalo 3. letnika Srednje
kmetijske šole v Mariboru, izdano leta
2000. m-972
Tukić Ana, Ulica Ivana Raosa 6, Split,
spričevalo 1., 2., 3. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Gostinskega šolskega
centra Milana Majcna Ljubljana, izdano leta 1979. gnq-56484
Vantur Marjan, Pečke 28, Makole, diplomo Šolskega centra za blagovni promet Maribor, izdana leta 1983. m-1005
Vavpetič Stanislav, Preserje, Elechova
45, Radomlje, zaključno spričevalo Poklicne kovinarske in usnjarske šole v Domžalah, št. 173/75. gnz-56321
Vlašič Matej, Tyrševa ulica 6, Maribor,
indeks, št. 29007165, izdala Fakulteta
za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru. m-978
Vnuk Marjan, Moškanjci 114/a, Gorišnica, spričevalo o zaključnem izpitu za
poklic slikopleskar, izdano leta 1975.
m-980
Voda Nena, Ulica 25. maja 19, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta
2000. m-1037
Vurcer Bogdan, Trnovska vas 44, Trnovska vas, zaključno spričevalo SKSMŠ
v Mariboru, izdano leta 1989. m-966
Zahović Admir, Šentilj v Slovenskih goricah 70/b, Šentilj v Slov.goricah, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole

Maribor, izdano leta 2000. m-1020
Zelenik Alojz, Betnavska 127, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
Maribor, obdelovalec in predelovalec kovin, izdano leta 1989. m-989
Zgonec Gaber, Ul. S. Bokala 11, Jesenice, spričevalo o končani OŠ Toneta
Čufarja Jesenice, izdano leta 1990.
gnx-56848
Zulić Rasim, Hladilniška 34, Ljubljana,
diplomo izdali Titovi zavodi Litostroj leta
1991. gnq-56655
Zver Ivana, Kmečka 9, Beltinci, zaključno spričevalo Centra poklicnih šol
Murska Sobota – oblačilna šola, izdano
leta 1981. gnv-56800
Žabjek Špela, Trpinčeva ulica 68, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Ledina, izdano leta 1998. gnn-56883
Žnidaršič Mateja, Lackova 95, Limbuš,
indeks, št. 71099047, izdala Pravna fakulteta Maribor. m-1038

Ostali preklici
A.B.C. Marketing in proizvodnja Nova
Gorica d.o.o., V. Vodopivca 2, Nova Gorica, uradno potrdilo za registracijo uvoženega avtomobila Renault Laguna exspression
1,8/16V,
št.
šasije
VF1BG0B0524514088, ocarinjeno 29.
5. 2001 po KV61049. gny-56851
AC RUFAC d.o.o., Ob Mahovniški cesti 3, Kočevje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
36617369. gnt-56677
Adamlje Lojze, Cvetlična pot 10, Ljubljana-Polje, servisno knjižico za avto Škoda Octavia SLX 1,9 TDI, št. šasije TMBGG41U9Y8275608. gnz-56596
AVTO PRSTEC d.o.o., Ob Dravi 3/a,
Ptuj, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1267432, št. šasije
ZFA18200005130320 in A 1271492, št.
šasije ZFA1880000322286. gnu-56726
AVTO PRSTEC d.o.o., Ob Dravi 3/a,
Ptuj, potrdilo za registracijo uvoženega vozila, št. šasije A18200005130320 Fiat
Bravo 1,2 in potrdilo za registracijo uvoženega
vozila,
št.
šasije
ZFA18800000322286 Fiat Punto 1,2.
gnt-56727
Bastjančič Dušan, Grgar 165/b, Grgar, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 135544. gnc-56644
Bedö Igor, Tomšičeva ulica 14, Lendava – Lendva, delovno knjižico, ser. št.
0180574, zap. št. 11/91, izdana 24. 1.
1991 pri UE Lendava. gny-56776
Beigot Rajka, Cesta vstaje 21, Lovrenc
na Dravskem polju, delovno knjižico št.
1928, izdana leta 1984 v Mariboru.
m-996
Brkič Darja, Stara vas 24, Bizeljsko,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1289496. gng-56640
Brljak Zlatko, Osenjakova ulica 12,
Ljubljana, delovno knjižico. gnd-56543
Brsan Jože, Hrastje 12, Šentjernej, delovno knjižico, reg. št. 42880, ser. št.
431163, izdana 19. 5. 1999 v Novem
mestu. gnr-56679
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Denžič Anton, Podgorje pri Pišecah
56, Pišece, delovno knjižico, izdala Občina Brežice. gnd-56668
Emeršič Boštjan, Gradišča 52/a, Cirkulane, delovno knjižico, izdano na Ptuju.
gnx-56273
Ferlin Mirko, Knafljev trg 6, Ribnica,
delovno knjižico. gno-56282
Filipič Boštjan, Koseskega 26, Maribor, delovno knjižico, št. 3438. m-859
Fišer Branislav, Dupleška 232, Maribor, delovno knjižico, št. 31785. m-976
Flegar Cilka, Clevelandska 23, Ljubljana, potrdilo o opravljenem tačaju za servirko, izdal Gostinski šolski cenetr Ljubljana, izdano leta 1973. gng-56565
Fliser Vladimir, Lackova cesta 173,
Limbuš, delovno knjižico št. 529, izdana
leta 1991 v Mariboru. m-1030
GLOMAR d.o.o., Vodnikova 106, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1191783. gnn-56683
Gregorinčič Jože, Stantetova ulica 26,
Maribor, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1000970.
gnb-56320
Habič Franc, Štihova ulica 6, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1274510. gnk-56836
Hafner Iztok, Slatno 9, Dol pri Hrastniku, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-4227/97. gne-56642
Halilović Metka, Triglavska cesta 61,
Mojstrana, delovno knjižico. gnv-56500
Hoedlmayr Špedicija d.o.o., Tovarniška 36, Logatec, uradno potrdilo za registracijo osebnega avtomobila Peugeot
106, št. šasije VF31AHFXF52657541,
ocarinjen po ECL, št. K4-1576 dne 30.
5. 2001. gnd-56618
Hoedlmayr Špedicija d.o.o., Tovarniška 36, Logatec, kopijo licence, št.
10013/106 za tovorno vozilo MAN
24.322, reg. št. LJ E6-10L, izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije dne
21. 1. 2000. gnc-56619
Horvat Vinko, Kukava 29, Juršinci, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0170403. gni-56813
Hosner Janez, Mašera-Spasićeva ulica 13, Ljubljana, delovno knjižico.
gnh-56489
Janković Tomaž, Levec 11, Petrovče,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0210423. gni-56713
Janžekovič Dragica, Koroška cesta
175, Maribor, delovno knjižico. m-1014
Jurca Bogomir, Rovte 130, Rovte, licenco, št. 0000954/24, za votzilo M. A.
N. SR 280H, reg. tablica LJ – M1-18M.
gne-56492
Kadrić Muharem, Rojčeva 24, Ljubljana,
licenco,
št.
001398/1735-LM36/1997, izdana 13.
10. 1997, serijska št. OZS 001559.
gng-56715
Kamenšek Rudi, Mali vrh pri Šmarju
77,
Šmarje-SAP,
licenco
št.
4476/5070-RKN19/1997, izdana 13.
12. 1997 za vozilo TAM 122 T 8 B z reg.
oznako LJ U8-431. gnp-56456
Karner Jože, Slatinski dol 20, Zgornja
Kungota,
licenco,
št.
004402/4568/LM75/1997, za tovorno
vozilo reg. tablico MB K5-607. m-963

Kelher Simona, Povšetova ulica 92,
Ljubljana, delovno knjižico. gnx-56548
Kocjan Vida, Butoraj 1, Črnomelj, delovno knjižico. gne-56567
Kokalj Stanislav, Meškova 13, Ljubljana, izkaznico vojnega veterana, št. 7840,
izdana 24. 2. 1997. gns-56803
Kolar Breda, Flisova 7, Muta, študentsko izkaznico, št. 93419001. m-1049
Koražija Klaudija, Arja vas 77/a, Petrovče, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1004282.
gnh-56564
Kosi Stanko, Radovanova 8, Maribor,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 159524. m-1001
Kregar Tomaž, Tovarniška 26, Radomlje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A za vozilo Renault Clio
1,2, št. šasije VF1CBOAOF18642104.
gnz-56521
Kunej Robert, Vena Pilona 16, Koper
–
Capodistria,
delovno
knjižico.
gny-56647
Lorber Boris, Žica 63, Sv.Ana v
Slov.goricah, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
ASI000005.00.. m-1036
Ložar Sebastijan, Vir, Koliška ulica 12,
Domžale, delovno knjižico. gnd-56268
Lunežnik David, Mariborska cesta 12,
Zgornja Polskava, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A
0233459. gnn-56708
Majcen Anton, Trg prekomorskih brigad 6, Ljubljana, vozno karto, št. 243 s
50 % popustom, izdal LPP. gnd-56868
Majer Jana, Stoženska ulica 23, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1000543.
gnt-56777
Majerič Peter, Kungota pri Ptuju 3, Kidričevo, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0094074.
gnc-56794
Markovič Tomislav, Cesta ob Barju 34,
Škofljica, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-2264/00-97.
gnt-56452
Markovič Tomislav, Cesta ob Barju 34,
Škofljica, vpisni list za čoln, št.
02/03-2151/97. gns-56453
Mevlja Slavko, Lokev 190/c, Lokev,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1000126. gni-56838
Milič Ivan, Obla 120, Portorož – Portorose, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1030505.
gnt-56702
NISSAN ADRIA d.o.o., Slovenska 54,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1282908, A
1282910, A 1282913, za vozila Nissan
Almera 1,8. gnz-56421
NISSAN ADRIA d.o.o., Slovenska 54,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1258887, A
1282904 in A 1282907 za vozila Nissan
Almera 1,8. gny-56422
Novak Eva, Pahorjeva 16, Koper – Capodistria, delovno knjižico, izdano v Puli.
gnt-56277
PAAM AUTO d.o.o. ZAVRČ, Zavrč 7/a,
p.p. 350, Zavrč, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A
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1061107. gnn-56608
Pacek Franci, Gorenja vas pri Leskovcu 17, Leskovec pri Krškem, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 201865 za vozilo Škoda felicia, Lxi.
gns-56578
Petančič Igor, Prešernova c. 2, Grosuplje, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 01/13-06153-00/94.
gnb-56295
Pilipović Tanja, Petrovičeva ulica 9,
Ljubljana, delovno knjižico. gno-56857
Piškur Leopold, Bogneča vas 11, Trebelno, delovno knjižico, št. 4755, reg. št.
899751, izdana leta 1970. gnb-56495
Plavsteiner Velimir, M. Zidanška 82,
Šentjur, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 159940.
gny-56497
Pleško Janez, Ob Težki vodi 14, Novo
mesto, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 00835556.
gny-56797
Potočnik Igor, Ulica Luke Krumiča 33,
Miklavž na Dravskem polju, delovno knjižico, reg. št. 51416, izdala UE Maribor.
m-1011
RAIFFEISEN d.o.o., Industrijska 8, Lenart v Slov.goricah, delovno knjižico, izdana na naslov Caserman Rajko, Razdrto
23, 6225 Hruševje. gnm-56609
Rome Dragica, Pod Trško goro 14,
Novo mesto, knjižico za brezplačno vožnjo vojnega invalida, izdano pri UE Novo
mesto. gnl-56810
Rosc Ivan, Planina 5, Ljubno ob Savinji, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0238464. gnh-56664
Roš Janez, Turnerjeva 36, Maribor, ladijsko
knjigo,
št.
reg.
IZ-436,
01-03-636/1-1986, izdana 12. 9. 1986.
m-1031
Rustja Marjan, Idrijska c. 17, Ajdovščina, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1005547 z dne 7. 5.
1998. gnf-56441
Sarhatlič Melksia, Cesta revolucije 9,
Jesenice, delovno knjižico. gnw-56274
Sefran Milan, Parmova ulica 49, Ljubljana, delovno knjižico. gnx-56873
Sok Mihael, Podgorci 46, Podgorci,
delovno knjižico. gnx-56498
Spreitzer Aleš, Lobodova 9, Domžale,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1023456. gnq-56430
Strezoski Biljana, Cesta na Boč 32, Rogaška Slatina, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1040699
za avto VW Polo 1.0. gnk-56536
Svetlik Gašper, Ulica Ivanke Ferjančič
4, Idrija, študentsko izkaznico, št.
21011245, izdala Fakulteta za družbene
vede. gnh-56314
Štrukelj Katarina, V Murglah 119, Ljubljana, vozno karto, št. 601 s 100% popustom in spremljevalcem, izdal LPP.
gnr-56704
Tabernik Janez, Pot v Zeleni gaj 25/a,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1134706.
gny-56426
Teržan Bogomila Alenka, Zadobrova
104, Škofja vas, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1021057. gns-56278

Stran

3080 / Št. 46 / 8. 6. 2001

Thaler Miro, Adamičeva 7, Celje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 243153. gnz-56796
Topčagić Rasim, Preglov trrg 11, Ljubljana, potrdilo o opravljenem izpitu za rovokopača in hidravličnega nakladača, izdal IVIS d.o.o. v Trzinu, izdana leta 1999.
gnb-56645
Toplak Mirko, Savci 42, Sveti Tomaž,
certifikat za prevoz nevarnega blaga št.
011921, izdalo MNZ dne 22. 4. 2000.
m-1043
TRANSPORT KRŠKO d.d., Cesta krških žrtev 133, Krško, licenco št. 289/19
za tovorno vozilo z reg. oznako KK
M5-084. gne-56517
TRANSPORT KRŠKO d.d., Cesta Krških žrtev 133, Krško, licenco št. 289/19
za vozilo z reg. oznako KK M5-51, KK
M5-060 in KK M5-042. gnf-56841

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
TRANSPORT KRŠKO d.d., Cesta Krških žrtev 133, Krško, licenco št. 289/19
za vozilo z reg. oznako KK 59-86D, KK
11-28A in KK 13-40L. gne-56842
TRANSPORT KRŠKO d.d., Cesta Krških žrtev 133, Krško, licenco št. 289/19
za vozilo z reg. oznako KK 42-51C, LJ
39-86F in KK 55-35D. gnd-56843
TRANSPORT KRŠKO d.d., Cesta Krških žrtev 133, Krško, licenco št. 289/19
za vozilo z reg. oznako KK 73-93H, KK
M5-083 in KK 23-11L. gnc-56844
TRANSPORT KRŠKO d.d., Cesta Krških žrtev 133, Krško, licenco št. 289/19
za vozilo z reg. oznako LJ 43-07E, KK
66-07D in LJ 39-87F. gnz-56846
Trstenjak Janez, Stročja vas 46, Ljutomer, delovno knjižico, ser. št. 0230579,
izdala UE Ljutomer. gnh-56814
Virant Mateja, Kališevec 8, Blanca, študentsko izkaznico, št. 27004381, izdala

Fakulteta za matematiko in fiziko.
gng-56415
Vitez Brigita, Slavinje 8/b, Postojna,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 028837. gnp-56831
Voroš Mirko, Prosenjakovci 62/a, Prosenjakovci – Partosfalva, potrdilo o opravljenem izpitu za poslovodjo. gns-56303
Vrenčur Damjan, Šmartno ob Paki 131,
Šmartno ob Dreti, potrdilo o usposobljenosti
za
voditelja
čolna,
št.
02/13-1777/00. gng-56690
Založnik Zinka, Pregleva 4, Maribor,
delovno knjižico, št. 39269, izdana leta
1979 v Mariboru. m-1029
Zrimšek Petra, Glavarjeva 49, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja agroživilska šola v Ljubljani. gnk-56911
Žehelj Andreja, Bočna 73, Gornji grad,
kupone vzajemnega sklada Galileo, št.
4047, 4051, 4052. gnz-56496

VSEBINA
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN)
ZJN-03-B - 42. člen
ZJN-03-GD - 42. člen
ZJN-03-S - 42. člen
ZJN-04-S - 55. člen

2969
2969
2969
2970
2970

Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Razširitev dnevnega reda
Nasprotni predlog

3050
3050
3062
3062

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-11
ZJN-12.B
ZJN-12.G
ZJN-12.S
ZJN-13.B
ZJN-13.S
ZJN-15.B
ZJN-15.G
ZJN-15.S
ZJN-18

2970
2970
2971
2991
3007
3019
3020
3022
3024
3026
3029

Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe in zavarovanja
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici pogrešanih
Kolektivni delovni spori

3063
3063
3065
3067
3068
3068

Javni razpisi

3029

Javne dražbe

3046

Razpisi delovnih mest

3046

Sodni register vpisi po ZGD
Spremembe
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
KOPER
KRŠKO
LJUBLJANA
MARIBOR
NOVA GORICA
NOVO MESTO
PTUJ
SLOVENJ GRADEC

3068
3068
3068
3068
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3070

Druge objave

3047

Objave po Zakonu o političnih strankah

3049

Evidenca statutov sindikatov

3049

Objave po 64. členu Zakona o medijih

3049

Sklepi o privatizaciji

3049

Objave delniških družb

3050

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

3070
3070
3070
3070
3072
3073
3076
3076
3078
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