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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. 1125/01-41/03
Ob-50276
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,
Kranj,
tel.
04/237-31-150,
faks
04/237-31-06.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: cestno omrežje in
komunalna infrastruktura – komunalna
cona II – Primskovo.
4. Kraj dobave: Kranj – Primskovo – komunalna cona II.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: julij 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Franc Nadižar, univ. dipl. inž. arh.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2001.
Mestna občina Kranj
Št. 1
Ob-50393
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, tel. št. 01/474-26-61, telefaks 01/474-26-62.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: nakup poslovnih prostorov.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 3. 8. 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
kontaktna oseba Valerija Štiblar, tel.
01/474-26-70.
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7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: poslovni prostori za pisarniško dejavnost, skupna izmera ca.
1000 m2, najmanj 10 parkirnih mest, telekomunikacijski optični kabel, neprekinjeno
napajanje, klimatizirani prostori, urejen sistem varovanja, ISDN.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 6. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Projekt za organiziranje borze
Št. 601-44/99
Ob-50503
1. Naročnik: Občina Litija.
2. Naslov naročnika: Jerebova 14,
1270 Litija; tel: 01/89-81-211, faks:
01/89-83-835.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: gradbeno-obrtniška-instalacijaska dela za dozidavo in
adaptacijo Osnovne šole Šmartno.
4. Kraj dobave: Šmartno pri Litiji.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: /
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Občina Litija, Oddelek za družbene dejavnosti,
Igorij Parkel.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2001.
Občina Litija
Št. 110-1/01
Ob-50506
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, faks 01/300-99-37,
tel. 01/300-99-59.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: gradnja priključka Vipava na odseku HC Vipava–Podnanos: trasa
HC-500 m; priključek Vipava; deviacije
cest; podvoz; javna razsvetljava; prestavitev in zaščita “TK” naprav; krajinska ureditev; VGU – križanje z vodotoki; kanalizacija; začasna navezava HC na GI-12.
4. Kraj dobave: Vipava – Podnanos.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: predvidoma v juliju
2001; pričetek gradnje v novembru 2001
in zaključek gradnje v juniju 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Družba za državne ceste d.o.o., AC projekt
Primorska, Boštjan Butara, univ. dipl. inž.
grad., tel. 01/309-42-28.
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7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: sredstva so zagotovljena
v okviru lastnih sredstev DARS in kredita
Republike Italije.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 6. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/01
Ob-50507
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, faks 01/300-99-37,
tel. 01/300-99-59.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: AC Celje–Ljubljana: odsek 5 Arja vas–Vransko Gradnja: vzdrževalna avtocestna baza Vransko, ki obsega: – objekt 1 upravna stavba, – objekt 2
velike garaže, – objekt 3 male garaže, –
objekt 4 skladišče posipa, – objekt 5 silos za sol, – objekt 6 hramba vnetljivih
snovi in nadstrešnice, – ureditev okolja.
4. Kraj dobave: Čeplje pri Vranskem.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: junij 2001. Predvideni pričetek gradnje: september 2001, predvideni zaključek gradnje: junij 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Družba za državne ceste d.o.o., AC projekt
5 Trojane, Vransko-Blagovica, Ivo Toman,
univ. dipl. inž. grad., tel. 01/723-43-02.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: sredstva so zagotovljena
v okviru lastnih sredstev DARS.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 6. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/01
Ob-50508
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, faks 01/300-99-37,
tel. 01/300-99-59.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izvajanje zunanje
kontrole kvalitete pri izgradnji avtocest
v obdobju 2001–2004, AC Odseki.
4. Kraj dobave: AC Odseki.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: okvirno julija 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
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Družba za državne ceste d.o.o., Sektor za
kakovost, tehnologijo in razvoj Lado Kavčič,
inž. grad., tel. 01/309-42-94.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: sredstva so zagotovljena
v okviru lastnih sredstev DARS.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 6. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 403-70/2001-21303
Ob-50520
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita
78, 4270 Jesenice, tel. 04/583-10-40,
faks 04/586-45-73.
3. Vrsta, količina blaga, gradnje ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih:
3.1. vrsta: Poslovna cona Jesenice –
priprava in urejanje zemljišč:
– rušitvena dela;
– prestavitve komunalnih vodov,
vse skupaj v vrednosti 130 mio SIT (z
vključenim DDV).
3.2. vrsta: Poslovna cona Jesenice –
izgradnja infrastrukture:
– del industrijske ceste s kolesarsko
stezo,
– fekalna kanalizacija,
– del meteorne kanalizacije,
– del vodovoda,
– del javne razsvetljave,
– del kabelske kanalizacije,
– priključna cesta k mostu čez Savo,
vse skupaj v vrednosti 528 mio SIT (z
vključenim DDV).
4. Kraj dobave: Poslovna cona Jesenice.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 13. 6. 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Občina Jesenice, kabinet župana, Anton Kovač, univ. dipl. inž. gradb., tel.
04/583-10-40, int. 235.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2001.
Občina Jesenice

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku
Razveljavitev
Št. 1991/00
Ob-50526
Razveljavljamo javni razpis za oddajo naročila po odprtem postopku JN 12/01 “dobava 20 kV celic ter ostale opreme za RTP
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110/20 kV Potoška vas”, objavljen v Uradnem listu RS, št. 27 z dne 13. 4. 2001,
Ob-46734.
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.
Razveljavitev
Ob-50527
Razveljavljamo javni razpis za oddajo naročila po odprtem postopku JN 11/01 “dobava 20 kV celic ter ostale opreme za RP
20 kV Izlake” objavljen v Uradnem listu RS,
št. 27 z dne 13. 4. 2001, Ob-46735.
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.
Popravek
Št. 422-01
Ob-50530
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku, objavljen v Uradnem listu RS, št. 35 z dne 11. 5. 2001,
Ob-48223, za naročnika Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 2, za nakup rentgenskega mobilnega sistema s C-lokom, se
rok za oddajo ponudb podaljša. Spremenita
se datuma v 8. (a) in 9. točki in se pravilno
glasita:
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
priložiti ponudbo: 21. 6. 2001 do 10. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 6. 2001 ob 12. uri v predavalnici 1, v pritličju glavne stavbe Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška cesta 7.
Klinični center Ljubljana
Št. 1
Ob-50297
1. Naročnik: Vrtec Rogaška Slatina.
2. Naslov naročnika: Ulica Kozjanskega odreda 2, 3250 Rogaška Slatina, tel.
03/581-45-35, faks 03/581-45-35, e-mail: vrtec-rogaska-slatina@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambni artikli za potrebe 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:
– meso in mesne izdelke,
– ribe,
– mleko in mlečne izdelke,
– jajca,
– kruh in pekovske izdelke,
– žitne izdelke,
– sadje – sveže,
– zelenjavo svežo,
– sadje – konzervirano,
– zelenjava – konzervirana,
– zelenjava – zamrznjena,
– zamrznjeni izdelki iz testa,
– sadni sokovi,
– sladkor, maščoba in namazi,
– ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Vrtec Rogaška Slatina,
Ul. Kozjanskega odreda 2, 3250 Rogaška
Slatina in enote:
– Enota Studenček – Kostrivnica,
– Enota Izvir – Ratanska vas in
– Enota Potoček – Rogaška Slatina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2001 do 31. 8. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne informacije: tajništvo Vrtca
Rogaška Slatina, Ul. Kozjanskega odreda
2, 3250 Rogaška Slatina, kontaktna oseba
je Lilijana Šolman, tel. 03/581-45-35.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure, osebno ob predložitvi pooblastila in dokazila o vplačilu stroškov na
žiro račun vrtca, 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
vrtca št. 50730-603-35246, sklic 120400.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 16. 7. 2001
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vrtec Rogaška Slatina, Ul. Kozjanskega odreda 2, 3250 Rogaška Slatina.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 7. 2001 ob 8.30, v Vrtcu Rogaška Slatina, Ul. Kozjanskega odreda 2,
3250 Rogaška Slatina.
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. 8. 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 31. 7.
2001, odločitev bo sprejeta predvidoma do
10. 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: 7. 6. 2001.
Vrtec Rogaška Slatina
Ob-50329
1. Naročnik: Zdravstveni dom – osnovno
varstvo Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Rejčeva ulica 4,
5000 Nova Gorica, telefon 05/33-83-200,
faks 05/33-32-157.
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3. a) Vrsta in količina blaga: zdravila,
zdravstveni in pisarniški material po
skupinah:
1. zdravila,
2. zdravstveni material s podskupinama:
– sanitetni material,
– laboratorijski material;
3. pisarniški material
b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se lahko odda za vse skupine,
posamezno skupino oziroma za artikel
znotraj posamezne skupine.
4. Kraj dobave: Zdravstveni dom – osnovno varstvo Nova Gorica, Ul. Gradnikove
brigade 7, skladišče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni čas trajanja dobave: 1. 9. 2001, dve leti, z
možnostjo podaljšanja.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom - osnovno varstvo, tajništvo, Nada
Špacapan.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek oziroma način plačila za
razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT +
1.900 SIT (DDV) na žiro račun št.
52000-603-30351.
8. (a) Datum oziroma ura, do kdaj je
potrebno predložiti ponudbo: 18. 7. 2001
do 10.30.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: (Zdravstveni dom – osnovno varstvo, Rejčeva 4, Nova Gorica) v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj! Ponudba“ s številko objave tega razpisa in na hrbtni strani
označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 18. 7. 2001 ob 11. uri Zdravstveni dom – osnovno varstvo Nova Gorica, Rejčeva 4, sejna soba (III. nadstropje).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bianco menica z
menično izjavo.
11. Pogoji financiranja in plačila:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave ponudnikov: /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po ZJN-1: navedeno
v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve:
31. 8. 2001 in 27. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 6. 2001.
Zdravstveni dom – osnovno varstvo
Nova Gorica
Št. 04B/ 2001
Ob-50342
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve.

Št.

2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47.
3. (a) Vrsta in količina blaga: okoli
800.000 kg utekočinjenega naftnega
plina - propana za kurjavo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko ponudi samo dobavo celotne količine blaga.
4. Kraj dobave: skladišča naročnika v
Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od datuma
veljavnosti pogodbe do 30. 9. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod RS za
blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, soba
1, 1000 Ljubljana, telefon 01/589-73-00;
razpisno dokumentacijo dvignejo zainteresirani ponudniki ob predložitvi potrdila o plačilu stroškov razpisne dokumentacije iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o
ponudniku (naziv, naslov, davčna številka,
št. telefona in telefaksa).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (vključen 19 %
DDV), način plačila: z virmanom na žiro račun Zavoda RS za blagovne rezerve št.
50101-603-402300 pri APP Ljubljana s pripisom “javni razpis za propan“ ali pri blagajni Zavoda RS za blagovne rezerve.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 10. 7. 2001
do 15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod RS za blagovne rezerve,
Dunajska 106/VIII, soba 1, Ljubljana, pisno
v zaprti ovojnici s pripisom “Ponudba za
dobavo propana - Ne odpiraj!“ - z navedbo
številke objave javnega razpisa.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 7. 2001 ob 11. uri, v prostorih Zavoda
RS za blagovne rezerve, Dunajska 106, v
sejni sobi v VII. nadstropju, v Ljubljani.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5 % od ponujene vrednosti z veljavnostjo do 5. 9. 2001.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj 30 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): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: - da ima število blokad
žiro računa v preteklih šestih mesecih enak
nič (zap. št. 6 v obrazcu BON 2, zap. št. 5 v
obrazcu BON 3 oziroma potrdilo poslovne
banke; - da so ponudnikovi prihodki od prodaje v zadnjem bilančnem obdobju, izkazani pod zap. št. 8 obrazca BON 1 ali zap. št.
11 obrazca BON 3 ali zap. št. 13 obrazca
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Podatki iz bilance uspeha najmanj enaki ali
večji od vrednosti ponudbe; da je v zadnjih
treh letih povprečno letno dobavil večje količine propana od ponujene količine propana; da bo zagotavljal obnavljanje propana
po pogojih in ceniku naročnika za nedoločen čas.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 5. 9. 2001; 20. 7.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponujena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Vida Trunk; telefon 01/589-73-24
ali 01/589-73-00.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 16. 3. 2001, Ob-45060.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 6. 2001.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-50366
1. Naročnik: Skupnost socialnih zavodov Slovenije po pooblastilu 25 domov za
starejše in posebni socialnovarstvenih zavodov.
2. Naslov naročnika: Skupnost socialnih zavodov Slovenije 1001 Ljubljana, Tabor 10, p.p. 4352, tel. 01/430-01-55, telefaks 01/430-01-50, elektronski naslov:
sszs@siol.net.
3. (a) Vrsta
in
količina
blaga:
3,867.000 litrov lahkega kurilnega olja
v obdobju enega leta.
(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: Domovi za starejše oziroma posebni socialnovarstveni zavodi; seznam domov je priloga razpisne dokumentacije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso predvidene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 8. 2001
do 1. 8. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Ljubljana, Tabor
10, Zdravko Kaučič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
5. julija 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na ŽR št.
50100-603-41955.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 7. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Tabor 10, 1001 Ljubljana,
p.p. 4352.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 7. 2001 ob 17. uri v prostorih
Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, Tabor 10, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v znesku 1,000.000 SIT,
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– bančna garancija za dobro izvedbo
posla v znesku 10% povrnjene vrednosti
naročila.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev financiranja.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe o skupnem nastopu.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da nudi 45-dnevni plačilni rok,
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega žiro računa,
– da nudi dostavo blaga fco skladišče
naročnika razloženo po seznamu domov,
– da zagotavlja zahtevane količine
blaga.
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 20. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Zdravko Kaučič tel. 01/430-01-55.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 7. 2001.
Skupnost socialnih zavodov
Slovenije
Ob-50367
1. Naročnik: Kmetijski inštitut Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kmetijski inštitut
Slovenije, Hacquetova 17, 1109 Ljubljana,
tel. 1-280-52-62, faks 1-280-52-55.
3. (a) Vrsta in količina blaga: ultratermostatirane destilacijske kolone za
n.m.r.
(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 dokumentacijo in dodatne informacije: Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, 1109 Ljubljana, tel.1-280-52-62, tajniška soba 18, vsak
delovnik od ponedeljka do petka med 9. in
13. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: /
(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: 9. 7. 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.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 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
25. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumetnaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2001.
Kmetijski inštitut Slovenije
Št. 25/01
Ob-50368
1. Naročnik: Republika Slovenija javni
socialnovarstveni zavod Dom starejših občanov Ljutomer.
2. Naslov naročnika: Cesta 1. slovenskega tabora 5, 9240 Ljutomer.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža notranje opreme za Dom starejših občanov Ljutomer (oprema sobnega dela in skupnih prostorov, kapaciteta 148 postelj).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se bo oddalo v celoti in ne po
sklopih.
4. Kraj dobave: Ljutomer.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: v roku 30
dni od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: v.d. direktor
Doma starejših občanov Ljutomer Boris
Sunko in vodja oddelka za družbene dejavnosti uprave Občine Ljutomer Grilc Dominika, tel. 02/58-49-040.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT in 19% DDV v
višini 1.900 SIT z virmanom na ŽR št.
51930-603-000-0032447. Dostaviti je potrebno potrdilo o registraciji Davčnega urada za DDV.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 7. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ljutomer, Vrazova 1,
9240 Ljutomer.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 7. 2001 ob 12. uri v prostorih
Občine Ljutomer, III. nadstropje, sejna
soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glavni
pogoji financiranja so podrobno 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): razvidno 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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna 60 dni od odpiranja ponudb, predviden datum odločitve 16. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, izhodišča pa bodo: ponudbena
cena, rok dobave in montaže, garancijski
rok, reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 6. 2001.
Republika Slovenija
Javni socialnovarstveni zavod
Dom starejših občanov Ljutomer
Št. 53/2001
Ob-50370
1. Naročnik: Osnovna šola narodnega
heroja Rajka Hrastnik, Log 19, 1430 Hrastnik.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik, Log 19,
1430 Hrastnik, tel. 03/56-46-000, faks
03/56-44-305, e-mail: osljhrnhr1@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,
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 narodnega heroja Rajka Hrastnik, Log 19, 1430
Hrastnik.
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
narodnega heroja Rajka Hrastnik, Log 19,
1430 Hrastnik – ponudniki bodo lahko dvigovali in oddajali razpisno dokumentacijo
pri Darinki Selič v računovodstvu šole, dodatna pojasnila in informacije v zvezi z živili
pa pri vodji prehrane Ljudmili Gornik – tel.
03/56-46-000, vsak dan od 8. do 12. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 6. 7. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od 15. 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. 52700-603-40295.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 7. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik, Log 19, 1430 Hrastnik.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 7. 2001 ob 10. uri v prostorih
Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik, Log 19, 1430 Hrastnik.
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 prepo-
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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: 7. 6. 2001.
Osnovna šola narodnega heroja
Rajka Hrastnik
Št. 9
Ob-50386
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks št. 01/474-24-42,
tel. št. 01/474-30-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža telekomunikacijske opreme
ter izdelava projektne dokumentacije za
terminalsko TK opremo za objekt RTP
400/110 kV Krško z razpletom DV.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: RTP 400/110 kV
Krško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne in delne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september
2001 - december 2001.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku, prevzem dokumentacije v II. nadstropju,
soba 2C.1,2, Nuša Kodrič, dodatne informacije Simona Sila.
(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: 61.880 SIT SIT (52.000
SIT + 9.880 SIT DDV), virmansko nakazilo z
oznako naziva javnega razpisa na žiro račun
št. 50106-601-90093, sklic št. 44.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 7. 2001 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3D2.1, prevzemnica
Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 17. 7. 2001 ob 10. uri, v dvorani
B, IV. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% skupne ponudbene
vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo po opravljenih delih oziroma
dobavah.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo,
v ponudbeni dokumentaciji mora biti
predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do
43. členu ZJN-1 in navedenih v razpisni dokumentaciji (navodilo ponudniku za izdelavo
ponudbe) predložiti naslednje dokumente,
ki so pogoj za sodelovanje:
– v primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete v obliki poslovnega sodelovanja s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora ponudnik predložiti pogodbo o
skupnem nastopanju,
– mnenje pooblaščenega revizorja
(Uradni list RS, št. 71/99 in 78/99).
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 17. 9. 2001, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 15. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (77%), plačilni pogoji (3%),
tehnične prednosti (20%).
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 6. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
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Št. 1795/01
Ob-50396
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/4315-255, telefaks 01/4324-074, elektronski naslov:
natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
stikalnih naprav S. N. v obdobju
2001/2002;
– progovni ločilniki s. n. (167 kosov, po
specifikaciji),
– odklopni ločilniki s. n. (18 kosov po
specifikaciji).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
eventualne delne ponudbe, ki se bodo nanašale na posamezno skupino razpisanega
blaga, oziroma opreme, bodo upoštevane.
Ponudba mora tedaj obsegati vso razpisano
blago, oziroma opremo take skupine, delnih ponudb za samo del posamezne skupine ne bomo upoštevali.
4. Kraj dobave: dostava razpisanega
blaga je v skladišča distribucijskih enot, oziroma nadzorništva Elektro Ljubljane d.d.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik ponudi eno ali več variant opreme, ki ustreza tehničnim razpisnim pogojem za posamezno razpisno skupino.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za sukcesivno naročanje blaga s čimkrajšim dobavnim rokom in za
obdobje 12 mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec, tel.
01/4315-255 v sobi št. 16 na naslovu Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 10. 7. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 5.000 SIT (vključno
z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana d.d.
št. 50102-601-90004, sklic na številko:
007991-276 z obvezno navedbo davčne
številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 10. 7. 2001 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d., Služba
za javna naročila in nabavo, Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima obvezno pripisano “Javni razpis JN 24/01 –
Ponudba za dobavo stikalnih naprav s.n. –
Ne odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 10. 7.
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2001, ob 13. uri v sejni sobi v VII. nadstropju Javnega podjetja Elektro Ljubljana d.d.,
Slovenska c. 56/VII v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% skupne ponudbene vrednosti. V primeru, da se ponudba
nanaša samo na razpisno skupino “2-odklopni ločilniki s.n.”, vrednost te bančne garancije ne sme biti manjša od 500.000 SIT,
vendar največ do 10% ponudbene vrednosti te skupine.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je
45 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnik ov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti:
– izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, ki ni starejši od 90 dni,
– veljavno odločbo-dovoljenje upravnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa, ki ni starejše od 90 dni,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,
– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih 5
letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno, ne starejše od 30 dni,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v zahtevani višini,
– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
– BON 1, BON 2, oziroma BON 3, pri
čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON 3
pa ne starejša od 30 dni,
– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji, datum overovitve kopije le tega ne
sme biti starejši od 90 dni,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– izjavo ponudnika o obveznostih po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij, zagotovitvi garancij in servisiranju,
– dokazilo o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti in strokovni usposobljenosti ka-

drov ter zadostni tehnični opremljenosti ponudnika, potrebni za izvedbo naročila,
– dokazilo o že izvedeni najmanj eni dobavi razpisanega blaga kupcem v zadnjih 5
letih, pri čemer je znašala njena vrednost
vsaj 50% ponudbene vrednosti posamezne
razpisne skupine,
– dokazilo, da je ponujeno blago že v
uspešni uporabi v elektrodistribucijskih podjetijih RS in se mora nanašati na vsaj 25%
razpisne količine in vse tipe razpisanega
blaga,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede drugih-posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali notarsko overjene fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani. Starost dokumentov se
šteje od dneva odpiranja ponudb.
Opomba:
Če se ponudnik javi le na enega od objavljenih javnih razpisov naročnika (JN
21/01, 22/01, 23/01, 24/01 in 25/01)
velja glede dokumentov v ponudbeni dokumentaciji vse, kar je zahtevano v ustrezni
razpisni dokumentaciji (glej: pojasnilo).
Če se ponudnik javi na več javnih razpisov naročnika (JN 21/01, 22/01,
23/01, 24/01 in 25/01), mora vsaj v eni
od ponudb predložiti zahtevane dokumente v originalu ali notarsko overjene fotokopije, (ki sicer ustrezajo glede žiga, podpisa
in starosti), v ostalih ponudbah pa lahko
predloži fotokopije le-teh in navede, v kateri
ponudbeni dokumentaciji se nahajajo
originali, oziroma notarsko overjene fotokopije.
Dokumenti, ki se nanašajo na konkretni
javni razpis, npr. bančne garancije, izjave
ponudnika, potrjen predlog pogodbe ipd.,
morajo biti v ponudbi predloženi v originalu.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb: predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 45 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (85%
delež),
– kakovost dobave (10% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 4. 7. 2001.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 6. 6. 2001.
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 1794/01
Ob-50397
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/4315-255, telefaks 01/4324-074, elektronski naslov:
natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
kabelskih omaric, varovalne in zaščitne
opreme v obdobju 2001/2002;
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– kabelske omarice (805 kosov hišnih
priključnih in 16 prostostoječih, po specifikaciji);
– odvodniki prenapetosti n.n. (5000 kosov in 100 kosov posebna zahteva, po specifikaciji);
– varovalke in podnožja varovalk s.n.
(791 kosov, po specifikaciji);
– varovalke in podnožja varovalk n.n.
(23745 kosov po specifikaciji).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
eventualne delne ponudbe, ki se bodo nanašale na posamezno skupino razpisanega
blaga, oziroma opreme, bodo upoštevane.
Ponudba mora tedaj obsegati vso razpisano
blago, oziroma opremo take skupine, delnih ponudb za samo del posamezne skupine ne bomo upoštevali.
4. Kraj dobave: dostava razpisanega
blaga je v skladišča JP in distribucijskih
enot, oziroma nadzorništva Elektro Ljubljane d.d.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik ponudi eno ali več variant opreme, ki ustreza tehničnim razpisnim pogojem za posamezno razpisno skupino.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za sukcesivno naročanje blaga s čimkrajšim dobavnim rokom
in za obdobje 12 mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec, tel.
01/4315-255 v sobi št. 16 na naslovu Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 10. 7. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 5.000 SIT (vključno
z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana d.d.
št. 50102-601-90004, sklic na številko:
007991-276 z obvezno navedbo davčne
številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 10. 7. 2001 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d., Služba
za javna naročila in nabavo, Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo
točnega naslova naročnika. Ponudba naj
ima obvezno pripisano “Javni razpis JN
23/01 – Ponudba za dobavo kokabelskih
omaric, varovalne in zaščitne opreme – Ne
odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 10. 7.
2001, ob 11. uri v sejni sobi v VII. nadstropju Javnega podjetja Elektro Ljubljana d.d.,
Slovenska c. 56/VII v Ljubljani.

Št.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% skupne ponudbene vrednosti. Če pri delnih ponudbah skupna vrednost vseh ponudbenih skupin ne
doseže 17,000.000 SIT, mora vrednost te
bančne garancije znašati 500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je
45 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnik ov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
Ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti:
– izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, ki ni starejši od 90 dni,
– veljavno odločbo-dovoljenje upravnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa, ki ni starejše od 90 dni,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,
– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih 5
letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno, ne starejše od 30 dni,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v zahtevani višini,
– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
– BON 1, BON 2, oziroma BON 3, pri
čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON 3
pa ne starejša od 30 dni,
– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji, datum overovitve kopije le tega ne
sme biti starejši od 90 dni,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– izjavo ponudnika o obveznostih po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,
– dokazilo o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti in strokovni usposobljenosti kadrov ter zadostni tehnični opremljenosti ponudnika, potrebni za izvedbo naročila,
– dokazilo o že izvedeni najmanj eni dobavi razpisanega blaga kupcem v zadnjih 5
letih, pri čemer je znašala njena vrednost
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vsaj 50% ponudbene vrednosti posamezne
razpisne skupine,
– dokazilo, da je ponujeno blago že v
uspešni uporabi v elektrodistribucijskih podjetijih RS in se mora nanašati na vsaj 25%
razpisne količine in vse tipe razpisanega
blaga,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede drugih-posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali notarsko overjene fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani. Starost dokumentov se
šteje od dneva odpiranja ponudb.
Opomba:
Če se ponudnik javi le na enega od objavljenih javnih razpisov naročnika (JN
21/01, 22/01, 23/01, 24/01 in 25/01)
velja glede dokumentov v ponudbeni dokumentaciji vse, kar je zahtevano v ustrezni
razpisni dokumentaciji (glej: pojasnilo).
Če se ponudnik javi na več javnih razpisov naročnika (JN 21/01, 22/01, 23/01,
24/01 in 25/01), mora vsaj v eni od ponudb predložiti zahtevane dokumente v originalu ali notarsko overjene fotokopije, (ki
sicer ustrezajo glede žiga, podpisa in starosti), v ostalih ponudbah pa lahko predloži
fotokopije le-teh in navede, v kateri ponudbeni dokumentaciji se nahajajo originali, oziroma notarsko overjene fotokopije.
Dokumenti, ki se nanašajo na konkretni
javni razpis, npr. bančne garancije, izjave
ponudnika, potrjen predlog pogodbe ipd.,
morajo biti v ponudbi predloženi v originalu.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb: predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 45 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (85%
delež),
– kakovost dobave (10% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 4. 7. 2001.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 6. 6. 2001.
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 1793/01
Ob-50398
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/4315-255, telefaks 01/4324-074, elektronski naslov:
natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
kovinske opreme za električne vode v
obdobju 2001/2002;
– konzole za gole in polizolirane vodnike
(ca. 1000 kosov in garnitur, po specifikaciji),
– ostala kovinska oprema (5975 kosov
in kompletov, po specifikaciji),
– vijaki in podložke (36190 kosov, po
specifikaciji),

Stran

3516 / Št. 50 / 15. 6. 2001

– ozemljitveni valjanec in pribor (80000
kg ozemljitvenega valjanca in ozemljitveni
pribor, po specifikaciji).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
eventualne delne ponudbe, ki se bodo nanašale na posamezno skupino razpisanega
blaga, oziroma opreme, bodo upoštevane.
Ponudba mora tedaj obsegati vso razpisano
blago, oziroma opremo take skupine, delnih ponudb za samo del posamezne skupine ne bomo upoštevali.
4. Kraj dobave: dostava razpisanega
blaga je v skladišča JP in distribucijskih
enot, oziroma nadzorništva Elektro Ljubljane d.d.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik ponudi eno ali več variant opreme, ki ustreza tehničnim razpisnim pogojem za posamezno razpisno skupino.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za sukcesivno naročanje blaga s čimkrajšim dobavnim rokom
in za obdobje 12 mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec, tel.
01/4315-255 v sobi št. 16 na naslovu Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 9. 7. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 5.000 SIT (vključno
z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana d.d.
št. 50102-601-90004, sklic na številko:
007991-276 z obvezno navedbo davčne
številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 9. 7. 2001 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d., Služba
za javna naročila in nabavo, Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima obvezno pripisano “Javni razpis JN 22/01 –
Ponudba za dobavo kovinske opreme za
električne vode – Ne odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 9. 7.
2001, ob 13. uri v sejni sobi v VII. nadstropju Javnega podjetja Elektro Ljubljana d.d.,
Slovenska c. 56/VII v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% skupne ponud-
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bene vrednosti. Če pri delnih ponudbah skupna vrednost vseh ponudbenih skupin ne
doseže 17,000.000 SIT, mora vrednost te
bančne garancije znašati 500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je 45
dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnik ov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
Ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti:
– izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, oziroma samostojni podjetniki priglasitveni list DURS-a, ki ni starejši od
90 dni,
– veljavno odločbo-dovoljenje upravnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa, ki ni starejše od 90 dni,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,
– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih 5
letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno, ne starejše od 30 dni,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v zahtevani višini,
– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
– BON 1, BON 2, oziroma BON 3, pri
čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON 3
pa ne starejša od 30 dni, oziroma davčna
odmera samostojnega podjetnika za zadnje
poslovno leto, ki ni starejša od 30 dni,
– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji, datum overovitve kopije le tega ne
sme biti starejši od 90 dni,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– izjavo ponudnika o obveznostih po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,
– dokazilo o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti in strokovni usposobljenosti kadrov ter zadostni tehnični opremljenosti ponudnika, potrebni za izvedbo naročila,
– dokazilo o že izvedeni najmanj eni dobavi razpisanega blaga kupcem v zadnjih 5
letih, pri čemer je znašala njena vrednost
vsaj 50% ponudbene vrednosti posamezne
razpisne skupine,
– dokazilo, da je ponujeno blago že v uspešni uporabi v elektrodistribucijskih podjetijih

RS in se mora nanašati na vsaj 25% razpisne
količine in vse tipe razpisanega blaga,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede drugih-posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali notarsko overjene fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani. Starost dokumentov se
šteje od dneva odpiranja ponudb.
Opomba:
Če se ponudnik javi le na enega od objavljenih javnih razpisov naročnika (JN
21/01, 22/01, 23/01, 24/01 in 25/01)
velja glede dokumentov v ponudbeni dokumentaciji vse, kar je zahtevano v ustrezni
razpisni dokumentaciji (glej: pojasnilo).
Če se ponudnik javi na več javnih razpisov naročnika (JN 21/01, 22/01, 23/01,
24/01 in 25/01), mora vsaj v eni od ponudb predložiti zahtevane dokumente v originalu ali notarsko overjene fotokopije, (ki
sicer ustrezajo glede žiga, podpisa in starosti), v ostalih ponudbah pa lahko predloži
fotokopije le-teh in navede, v kateri ponudbeni dokumentaciji se nahajajo originali, oziroma notarsko overjene fotokopije.
Dokumenti, ki se nanašajo na konkretni
javni razpis, npr. bančne garancije, izjave
ponudnika, potrjen predlog pogodbe ipd.,
morajo biti v ponudbi predloženi v originalu.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb: predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 45 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (85%
delež),
– kakovost dobave (10% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 3. 7. 2001.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 6. 6. 2001.
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 1792/01
Ob-50400
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/4315-255, telefaks 01/4324-074, elektronski naslov:
natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
kostanjevih drogov in betonskih elementov za nadzemne električne vode za obdobje 2001/2002;
– drogovi kostanjevi (945 kosov, po specifikaciji),
– drogovi betonski in betonske konzole
(340 kosov, po specifikaciji),
– drogovniki betonski (3300 kosov, po
specifikaciji),
– klešče betonske (2500 kosov, po specifikaciji).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
eventualne delne ponudbe, ki se bodo nanašale na posamezno skupino razpisanega
blaga, oziroma opreme, bodo upoštevane.
Ponudba mora tedaj obsegati vso razpisano
blago, oziroma opremo take skupine, delnih ponudb za samo del posamezne skupine ne bomo upoštevali.
4. Kraj dobave: dostava blaga je v skladišča distribucijskih enot, oziroma nadzorništva Elektro Ljubljane d.d.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik ponudi eno ali več variant opreme, ki ustreza tehničnim razpisnim pogojem za posamezno razpisno skupino.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za sukcesivno naročanje blaga s čimkrajšim dobavnim rokom
in za obdobje 12 mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec, tel.
01/4315-255 v sobi št. 16 na naslovu Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 9. 7. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 5.000 SIT (vključno
z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana d.d.
št. 50102-601-90004, sklic na številko:
007991-276 z obvezno navedbo davčne
številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 9. 7. 2001 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d., Služba
za javna naročila in nabavo, Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima obvezno pripisano “Javni razpis JN 21/01 –
Ponudba za dobavo kostanjevih drogov in
betonskih elementov za nadzemne električne vode – Ne odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 9. 7.
2001, ob 11. uri v sejni sobi v VII. nadstropju Javnega podjetja Elektro Ljubljana d.d.,
Slovenska c. 56/VII v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 3% skupne
ponudbene vrednosti. Če pri delnih ponudbah skupna vrednost vseh ponudbenih
skupin ne doseže 17,000.000 SIT, mora
vrednost te bančne garancije znašati
500.000 SIT.

Št.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je
45 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnik ov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora v svoji
ponudbi priložiti:
– izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, ki ni starejši od 90 dni,
– veljavno odločbo-dovoljenje upravnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa, ki ni starejše od 90 dni,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,
– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih 5
letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno, ne starejše od 30 dni,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v zahtevani višini,
– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
– BON 1, BON 2, oziroma BON 3, pri
čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON 3
pa ne starejša od 30 dni,
– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji, datum overovitve kopije le tega ne
sme biti starejši od 90 dni,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– izjavo ponudnika o obveznostih po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,
– dokazilo o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti in strokovni usposobljenosti kadrov ter zadostni tehnični opremljenosti ponudnika, potrebni za izvedbo naročila,
– dokazilo o že izvedeni najmanj eni dobavi razpisanega blaga kupcem v zadnjih 5
letih, pri čemer je znašala njena vrednost
vsaj 50% ponudbene vrednosti posamezne
razpisne skupine,
– dokazilo, da je ponujeno blago že v
uspešni uporabi v elektrodistribucijskih podjetijih RS in se mora nanašati na vsaj 25%
razpisne količine in vse tipe razpisanega
blaga,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede drugih-posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali no-
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tarsko overjene fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani. Starost dokumentov se
šteje od dneva odpiranja ponudb.
Opomba:
Če se ponudnik javi le na enega od objavljenih javnih razpisov naročnika (JN
21/01, 22/01, 23/01, 24/01 in 25/01)
velja glede dokumentov v ponudbeni dokumentaciji vse, kar je zahtevano v ustrezni
razpisni dokumentaciji (glej: pojasnilo).
Če se ponudnik javi na več javnih razpisov naročnika (JN 21/01, 22/01, 23/01,
24/01 in 25/01), mora vsaj v eni od ponudb predložiti zahtevane dokumente v originalu ali notarsko overjene fotokopije, (ki
sicer ustrezajo glede žiga, podpisa in starosti), v ostalih ponudbah pa lahko predloži
fotokopije le-teh in navede, v kateri ponudbeni dokumentaciji se nahajajo originali, oziroma notarsko overjene fotokopije.
Dokumenti, ki se nanašajo na konkretni
javni razpis, npr. bančne garancije, izjave
ponudnika, potrjen predlog pogodbe ipd.,
morajo biti v ponudbi predloženi v originalu.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb: predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 45 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (85%
delež),
– kakovost dobave (10% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 3. 7. 2001.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 6. 6. 2001.
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 1796/01
Ob-50401
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/4315-255, telefaks 01/4324-074, elektronski naslov:
natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
distribucijskih transformatorjev SN/NN
v obdobju 2001/2002 (105 kosov, po
specifikaciji).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
upoštevane bodo samo celovite ponudbe.
4. Kraj dobave: dostava razpisanega
blaga je v skladišča distribucijskih enot, oziroma nadzorništva Elektro Ljubljane d.d.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik ponudi eno ali več variant transformatorjev, ki ustreza tehničnim razpisnim
pogojem.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za sukcesivno naročanje blaga s čimkrajšim dobavnim rokom
in za obdobje 12 mesecev po sklenitvi pogodbe.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri
kontaktni osebi Nataši Škerjanec, tel.
01/4315-255 v sobi št. 16 na naslovu
Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 11. 7. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago za plačilo 5.000 SIT
(vključno z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana d.d. št. 50102-601-90004, sklic na
številko: 007991-276 z obvezno navedbo
davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 11. 7. 2001 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d., Služba
za javna naročila in nabavo, Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima obvezno pripisano “Javni razpis JN 25/01 –
Ponudba za dobavo distribucijskih transformatorjev SN/NN – Ne odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 11. 7.
2001, ob 11 uri v sejni sobi v VII. nadstropju Javnega podjetja Elektro Ljubljana d.d.,
Slovenska c. 56/VII v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je
45 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnik ov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora v svoji
ponudbi predložiti:
– izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, ki ni starejši od 90 dni,
– veljavno odločbo-dovoljenje upravnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa, ki ni starejše od 90 dni,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,
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– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih 5
letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno, ne starejše od 30 dni,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe,
– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
– BON 1, BON 2, oziroma BON 3, pri
čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON 3
pa ne starejša od 30 dni,
– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji, datum overovitve kopije le tega ne
sme biti starejši od 90 dni,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– izjavo ponudnika o obveznostih po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij, izagotovitvi garancij in
servisiranju,
– dokazilo o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti in strokovni usposobljenosti kadrov ter zadostni tehnični opremljenosti ponudnika, potrebni za izvedbo naročila,
– dokazilo o že izvedeni najmanj eni dobavi razpisanega blaga kupcem v zadnjih 5
letih, pri čemer je znašala njena vrednost
vsaj 50% ponudbene vrednosti posamezne
razpisne skupine,
– dokazilo, da je ponujeno blago že v uspešni uporabi v elektrodistribucijskih podjetijih
RS in se mora nanašati na vsaj 25% razpisne
količine in vse tipe razpisanega blaga,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede drugih-posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
– potrjen predlog pogodbe.
Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali notarsko overjene fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani. Starost dokumentov se
šteje od dneva odpiranja ponudb.
Opomba:
Če se ponudnik javi le na enega od objavljenih javnih razpisov naročnika (JN
21/01, 22/01, 23/01, 24/01 in 25/01)
velja glede dokumentov v ponudbeni dokumentaciji vse, kar je zahtevano v ustrezni
razpisni dokumentaciji (glej: pojasnilo).
Če se ponudnik javi na več javnih razpisov naročnika(JN 21/01, 22/01, 23/01,
24/01 in 25/01), mora vsaj v eni od ponudb predložiti zahtevane dokumente v originalu ali notarsko overjene fotokopije, (ki
sicer ustrezajo glede žiga, podpisa in starosti), v ostalih ponudbah pa lahko predloži
fotokopije le-teh in navede, v kateri ponudbeni dokumentaciji se nahajajo originali, oziroma notarsko overjene fotokopije.
Dokumenti, ki se nanašajo na konkretni
javni razpis, npr. bančne garancije, izjave
ponudnika, potrjen predlog pogodbe ipd.,
morajo biti v ponudbi predloženi v originalu.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o

sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb: predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 45 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (75%
delež),
– kakovost dobave (20% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna
pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo
naročniku priporočeno posredovane do
3. 7. 2001.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 6. 6. 2001.
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 206/01
Ob-50402
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta na Krko 7,
1290 Grosuplje, tel. 01/786-23-11, faks
01/386-13-89.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
– 1900 kosov plastičnih zabojnikov
za odpadke, volumna 240 litrov,
– 2700 kosov plastičnih posod za odpadke, volumna 10 litrov.
(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.
4. Kraj dobave: Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, Grosuplje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno,
zaključek november 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na
Krko 7, Grosuplje-tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 7. 2001
do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 6. 7.
2001 ob 9. uri v prostorih Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, cesta na Krko
7, Grosuplje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe (velja za vse ponudnike), garancija za dobro izvedbo pogodbenih del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z vzorcem pogodbe v razpisni dokumentaciji.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 8.2001, predvideni datum odločitve
20. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 6. 2001.
Javno komunalno podjetje Grosuplje
Št. 64-04-02/2001-2
Ob-50403
1. Naročnik: Občina Semič.
2. Naslov naročnika: Semič 14, 8333
Semič,
tel/faks:
07/30-67-083,
30-67-098, e-mail: obcina.semic@siol.net.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 1 kom
šolski minibus z 1 + 1 + 19 sedeži, turbo
dieselski motor moči najmanj 95 KW/129
KS, servo volan, ABS + ABD zavorni sistem,
minimalna medosna razdalja 4025 mm, stojna višina 1830 mm, elektronski tahograf,
stabilizator na prednji osi, stabilizator na zadnji osi ojačan, pogon na zadnji osi ter dvojna zadnja kolesa z mehansko zaporo diferenciala, stropna klima naprava za potnike,
dodatno WEBASTO ogrevanje, II. stopenjska homologacija vozila. Ocenjena vrednost
12,000.000 SIT.
(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: OŠ Belokranjskega
odreda Semič, Semič 42, 8333 Semič.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: najkasneje
do konca septembra 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Semič, Semič 14, 8333 Semič, tel. 07/30-67-083,
kontaktna oseba: Jože Butala.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z virmanom na račun št. 52110-630-40318.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: torek, 10. 7.
2001 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Semič, Semič 14,
8333 Semič, oseba: Renata Bukovec – tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo v torek,

Št.

10. 7. 2001 ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Semič.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe je potrebno predložiti bančno garancijo v višini 5% ponudbene vrednosti in mora veljati 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z določili vzorca pogodbe in zakona o
izvrševanju državnega proračuna.
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 skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 1.8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: višina
ponudbene cene – 80%, reference – 10%,
finančna sposobnost ponudnika – 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v skladu z razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: prva objava.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. junij 2001.
Občina Semič
Št. 03/01
Ob-50407
1. Naročnik: SŽ – Centralne delavnice
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Zaloška 217,
1000 Ljubljana, faks 01/23-14-788.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 1 kos univerzalni stroj za obdelavo rotorjev.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: SŽ – Centralne delavnice Ljubljana, d.o.o., Proizvodnja Moste, Zaloška 217, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: maksimalno
150 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: SŽ – Centralne delavnice Ljubljana, d.o.o., soba
11/II, Franc Erce, Zaloška 217, 1000
Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT, virman
na žiro račun št. 50103-601-216357, pri
APP (domači ponudniki); 48 EUR
900-7100-117873/3 S.W.I.F.T. Code:
LJUBASI2x (tuji ponudniki). Ponudnike prosimo, da poleg dokazila o plačilu obvezno
priložijo vse potrebne podatke za izstavitev
računa.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 7. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: SŽ – Centralne delavnice Ljubljana, d.o.o., Zaloška 217, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 7. 2001 ob 10.30, v mali sejni
sobi SŽ – Centralne delavnice Ljubljana,
d.o.o., Zaloška 217, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 3% ocenjene vrednosti
naročila, z veljavnostjo do 31. 8. 2001.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni plačilni rok je 60 dni od datuma prevzema opreme.
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: 31. 8. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
30 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena: 70%,
2. reference: 5%,
3. garancija: 20%,
4. šolanje: 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 6. 2001.
SŽ – Centralne delavnice
Ljubljana, d.o.o.
Št. 3/01
Ob-50451
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan”.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, 1000
Ljubljana, tel. 01/47-73-331, faks
01/42-32-205, el. naslov: branka.raposa@ijs.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
“Simetrični multiprocesorski računalniški sistem”, subvencionirana s strani
MŠZŠ, X. paket, zap. št. 235,09.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Jamova 39, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik bo upošteval več ločenih ponudb
istega ponudnika. Taka ločena ponudba
mora biti jasno označena in preložena v
celoti (kot samostojna ponudba) v posebni
kuverti.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 45 dni po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko dvignete v vložišču Instituta “Jožef Stefan”, Jamova 39, Ljubljana.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
19. 7. 2001 vsak delovni dan od 8. do 12.
ure na podlagi dokazila o vplačilu in kopije
potrdila o registraciji.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (cena 5.000 SIT
+ DDV 950 SIT), virmansko nakazilo z oznako “Razpis za računalniški sistem” na žiro
račun št. 50101-603-50272 ali na blagajni
IJS vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 6. 8. 2001 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Institut “Jožef Stefan”, Jamova
39, Ljubljana – vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 8. 2001 ob 11. uri – sejna soba v
glavni stavbi instituta.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene cene.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računa ne sme biti krajši od 60 dni
od dneva izstavitve računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): povezava skupine ponudnikov ni možna.
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: ostali pogoji, navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
najmanj do 30. 9. 2001, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudb je 17. 8.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: /
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Institut “Jožef Stefan” Ljubljana
Št. JN 21 naba/2001
Ob-50495
1. Naročnik: Javno podjetjetje Vodovod
– Kanalizacija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10,
1001 Ljubljana, p.p. 4427.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
montaža dveh merilnih prog za preskušanje vodomerov za hladno vodo za potrebe Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni oddaje po sklopih.
4. Kraj dobave: Vodovodna cesta 90,
1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava in
montaža v januarju 2002.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: za dodatne
informacije v zvezi z javnim razpisom oziroma razpisno dokumentacijo lahko ponudniki pisno zaprosijo Javno Podjetje Vodovod
– Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana, na faks 01/23-17-851 (Franc Vizjak),
pod šifro JN 21/2001 Dobava in montaža
dveh merilnih prog za potrebe Javnega Podjetja Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., do
najkasneje pet dni pred potekom roka za
predložitev ponudb.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: nakazilo na ŽR:
50100-601-11581, v znesku 10.000 SIT.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 7. 2001 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Vodovod -Kanalizacija, Krekov trg 10, 1000 Ljubljana –
vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 7. 2001 ob 8. uri; Javno podjetje Vodovod -Kanalizacija, Krekov trg 10, 1000
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora k ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
2,500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
– predplačilo – 10% skupne pogodbene cene 5 dni po podpisu pogodbe in prejemu bančne garancije za vrnitev predplačila ter bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti,
– prvi obrok – 30% skupne pogodbene
cene, v minimalnem roku 30 dni po podpisu Zapisnika o uspešnem začasnem prevzemu s strani naročnika,
– drugi obrok – 30% skupne pogodbene cene, v minimalnem roku 60 dni po podpisu Zapisnika o uspešnem začasnem prevzemu s strani naročnika,
– tretji obrok – 30% skupne pogodbene
cene, v minimalnem roku 90 dni po podpisu Zapisnika o uspešnem začasnem prevzemu s strani naročnika ob pogoju, da je
podpisan Zapisnik o uspešnem prevzemu s
strani naročnika in da je dobavitelj predal
naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.
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: potrdilo davčnega urada, potrdilo pristojnega sodišča,
potrdilo Ministrstva za pravosodje, registracija podjetja, BON 1, BON 2 oziroma
BON 3.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-

ljati do 1. 10. 2001, najkasnejši predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je
27. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna pogodbena cena,
– kapaciteta merilne proge od qn 1,5 do
qn 10 m3/h za vodomere qn 2,5 B,
– kapaciteta merilne proge od qn 15 do
qn 150 m3/h za vodomere qn 15 B,
– čas trajanja menjave vodomerov (izpetje vodomerov qn = 2,5 m3/h, DN20, dolžine 190 mm in vpetje vodomerov qn = 6
m3/h, DN25, dolžine 260 mm),
– čas trajanja menjave vodomerov (izpetje vodomera qn =15 m3/h, DN50, dolžine
200 mm in vpetje vodomera qn = 40 m3/h,
DN80, dolžine 300 mm),
– čas trajanja nastavitve vodomera qn =
2,5 m3/h, DN20, dolžine 190 mm,
– dosedanje sodelovanje z dobaviteljem,
– plačilni pogoji,
– garancijska doba.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 6. 2001.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana
Ob-50496
1. Naročnik: Stanovanjski sklad občine
Postojna.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska c. 4,
6230 Postojna, tel. 05/728-07-85, faks
05/728-07-31, e-pošta: ssklad.postojna@studioproteus.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
praznih starejših stanovanj oziroma drugih praznih nepremičnin površine od
500 do 1000 m2 za prenovo v neprofitna stanovanja.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se oddaja v celoti, oddaja po sklopih ni predvidena.
4. Kraj dobave: Postojna.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko dajo ponudbo samo v skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: izročitev nepremičnin do 30. 9. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Stanovanjski sklad občine Postojna, Ljubljanska c.
4, 6230 Postojna, Tatjana Rolih, Brigita
Kidrič, tel. 05/728-07-85, e-pošta:
ssklad.postojna@studioproteus.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 8. in 14. uro po predhodni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno četrtka, 12. julija 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Stanovanjski sklad občine Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, pisarna številka 4.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: v četrtek, 12. julija 2001 ob 9.30, v
prostorih Stanovanjskega sklada občine Postojna, pisarna št. 4, Ljubljanska c. 4, 6230
Postojna.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne more biti krajši od 60 dni od
dneva sklenitve pogodbe.
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 ponudnikov predloži skupno ponudbo mora ponudbi priložiti pravni
akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila; v
tem primeru odgovarjajo vsi ponudniki naročniku solidarno in neomejeno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2001, odločitev o ponudbi bo
sprejeta predvidoma do 31. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki v največji meri ustreza merilom: cena (največ 40
točk), predvideni stroški prenove (največ 30
točk), plačilni pogoji (največ 10 točk), lokacija stanovanj (največ 10 točk) in starost
nepremičnin (največ 10 točk).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2001.
Stanovanjski sklad občine Postojna
Št. 397
Ob-50497
1. Naročnik: Osnovna šola Kranjska
Gora.
2. Naslov naročnika: Koroška 12, Kranjska Gora, tel. 5881-14-17.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil za potrebe osnovne šole
orientacijska vrednost (brez DDV):
1. mleko in mlečni izdelki: 1,100.000
SIT,
2. meso in mesni izdelki: 4,600.000 SIT,
3. ribe: 200.000 SIT,
4. sveža zelenjava in sadje: 1,700.000
SIT,
5. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje: 450.000 SIT,
6. sadni sokovi in sirupi: 230.000 SIT,
7. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki in keksi: 2,300.000 SIT,
8. ostalo
prehrambeno
blago:
3,000.000 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 nana-

Št.

šajo 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 Kranjska Gora, Koroška 12, Kranjska Gora.
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
Kranjska Gora, Koroška 2, Kranjska Gora,
razpisno dokumentacijo izdaja: tajništvo Vera Kopavnik, dodatne informacije daje: Ljudmila Brudar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 13. 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.:
51530-603-33509, sklic na JR-1/2001.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 7. 2001 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Kranjska Gora,
Koroška 2, 4280 Kranjska Gora.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 7. 2001 ob 13.30, v prostorih tajništva
Osnovne šole Kranjska Gora, Koroška 2,
Kranjska Gora.
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: 20. 9. 2001.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 27. 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: 11. 6. 2001.
Osnovna šola Kranjska Gora
Št. 1.7.1.2-3266/2001
Ob-50498
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: kolesni obroči (520
kosov).
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(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse skupaj: /
4. Kraj dobave: TVT Nova Maribor –
Preradovičeva ul. 22.
5. Sprejemljivost varijantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek:
1. 8. 2001, konec: 15. 11. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske železnice, d.d., Center za nabavo, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks 00386 (0)1
29 14 833.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT – virman na
žiro račun 50100-601-14744, pri APP Ljubljana, tuji pa 70 EUR na devizni račun NLB
(50100-620-133-900-7100-59383/4).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 7. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d., Center za nabavo, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 7. 2001 ob 11. uri, SŽ, d.d., Center za
nabavo, Kolodvorska 11.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/sklicevanje na določila v predpisih: minimalni
rok plačila = 90 dni od datuma dobave.
12. Pravna oblika povezave 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. členu do 43. člena
Zakona o javnih naročilih:
– je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne določbe;
– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali druga pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima poravnave davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da je finančno in poslovno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi;
– da ima reference s predmeta javnega
naročila;
– da je imel v obdobju enega leta pred
pričetkom naročila ves čas pravočasno in v
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celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev, ki sodelujejo z
njim v ponudbi;
– predloži pisna dokazila in informacije,
iz katerih je razvidno, da ponudnik razpolaga s najnovejšimi certifikati kakovosti.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum določitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
15. 11. 2001.
Predvideni izbor do 20. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kakovost, plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
Center
za
nabavo,
faks
01/29-14-833; e-pošta: center.nabavo@slo-zeleznice.si.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
Slovenske železnice, d.d.
Št. 02/2001
Ob-50499
1. Naročnik: Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik.
2. Naslov naročnika: Novi trg 43/a,
1241 Kamnik, tel. 01/831-7444, telefaks
št. 01/831-7666.
(a) Vrsta in količina blaga: dobava
živil.
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:
1. sklop: mleko in mlečni izdelki,
2. sklop: kruh, in pekarsko pecivo,
3. sklop: testenine in hitro zamrznjene
jedi,
4. sklop: goveje, telečje in svinjsko meso in izdelki iz mesa,
5. sklop: sveže sadje in zelenjava,
6. sklop: sokovi, brezalkoholne pijače in
mineralne vode,
7. sklop: zelenjava, sadje, ribe – zamrznjeno, konzervirano,
8. sklop: piščančje, puranje meso in izdelki iz mesa,
9. sklop: olje in izdelki iz olja,
10. sklop: ostalo prehrambeno blago.
Ponudniki lahko ponudijo vse blago v
celoti (sklopi od 1 do 10), ali blago posameznega sklopa oziroma podsklopa v celoti. Ponudniki ne morejo ponuditi posameznega blaga oziroma posameznih artiklov iz
posameznega sklopa oziroma podsklopa.
4. Kraj dobave: Zavod za usposabljanje
invalidne mladine Kamnik, Novi trg 43/a,
1241 Kamnik.
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: za sklope: 4,
6, 8 in 9 je predvideni datum začetka dobave 1. 11. 2001, za vse ostale sklope pa je
predvideni datum začetka dobave 3. 9.
2001.
Naročnik bo z izbranim(-i) ponudnikom (-i) sklenil pogodbo za obdobje 12 me-
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secev, z možnostjo podaljšanja za enako
obdobje.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za
usposabljanje invalidne mladine Kamnik,
Novi trg 43/a, 1241 Kamnik, dodatne informacije dobite pri Marku Simončiču, tel.
01/831-7444.
(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 delovnik med 12.
in 14. uro.
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:
50140-603-57109 (Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik), sklicna številka: 29990.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti do 11. 7. 2001, najkasneje
do 13.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Zavod za
usposabljanje invalidne mladine Kamnik,
Novi trg 43/a, 1241 Kamnik.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 11. 7.
2001 ob 14. uri, na naslovu: Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik, Novi
trg 43/a, 1241 Kamnik (v sejni sobi).
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 do 28. 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, strokovna priporočila,
možnost nakupa v ponudnikovih prodajnih
prostorih, finančno stanje ponudnika in celovitost ponudbe.
Največje možno število točk, ki jih
lahko ponudba prejme za ceno je 60
točk, za strokovna priporočila 15 točk, za
možnost nakupa v ponudnikovih prodajnih
prostorih 10 točk, za finančno stanje ponudnika 10 točk in za celovitost ponudbe
5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 6. 2001.
Zavod za usposabljanje
invalidne mladine Kamnik
Ob-50521
1. Naročnik: Zavod za kulturo, izobraževnje in šport Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: IV. Prekomorske 1, 5270 Ajdovščina, telefaks
05/366-26-78, telefon 05/366-39-45.
3. (a) Vrsta in količina blaga: športni
pod, dobava in montaža.
(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: Ajdovščina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. do
30. avgusta 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina, IV.
Prekomorske 1, 5270 Ajdovščina, Pavel
Piccinini, tel 05/366-35-57, od 8. do 12.
ure in Damjan Lavrenčič, Občina Ajdovščina, tel. 05/365-91-32.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR zavoda
št. 52010-603-32148.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. julij 2001 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina, IV. Prekomorske 1,
5270 Ajdovščina.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. julij 2001 ob 11.30 na sedežu
Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport
Ajdovščina, IV. Prekomorske 1, Ajdovščina.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menico v višini 3 % vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o javnih financah in Zakon 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): /
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: 1. avgust 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2001.
Zavod za kulturo,
izobraževanje in šport
Ajdovščina
Št. 44/3-02001
Ob-50519
Št. JN:01/01
1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Generalni sekretariat.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Generalni
sekretariat, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, tel. št.: 01/478-14-01, faks št.:
01/478-14-13.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
osebnega vozila visokega razreda z delovno prostornino nad 5500 ccm do
6000 ccm.
(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: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: naročilo je
potrebno izvesti najkasneje do 30. 10.
2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Generalni sekretariat, Gregorčičeva 20, 1000
Ljubljana; Peter Klakočer, tel. št.:
01/478-14-01.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9.
do 11. ure do poteka roka za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 7. 2001 do 9.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Generalni sekretariat,
Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana.

Št.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 7. 2001 ob 9.30 - Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana - sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v skladu z razpisno
dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): predloži se pravni akt o skupni izvedbi naročila
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: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena - do 60 točk,
2. finančna sposobnost ponudnika - 2
točki,
3. standard ISO 9001 - 2 točki,
4. splošni garancijski rok - do 2 točki,
5. aktivno vzmetenje (samodejno aktivno prilagajanje višine vozila trenutni hitrosti)
- 2 točki,
6. klimatska naprava za zadnje sedeže z
regulacijo levo, desno - 2 točki,
7. samostojno (servo) zapiranje vrat oziroma podobno - 2 točki,
8. dodatna oprema sedežev (zračenje
prednjih in zadnjih sedežev, električno nastavljivi vzglavniki zadaj, druga oprema) - do
4 točke,
9. daljinsko odklepanje in zagon avtomobila - 2 točki,
10. brezplačni redni in izredni servisni
pregledi do 100.000 prevoženih kilometrov - 2 točki.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 6. 2001.
Republika Slovenija
Vlada Republike Slovenije
Generalni sekretariat
Št. 24/2001
Ob-50522
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,
telefax:
02/2522-241;
02/22-00-107.
3. a). Vrsta in količina blaga: merilne
naprave in instrumenti.
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;
Ocenjena vrednost javnega naročila:
42,000.000 SIT.
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Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:
sklop A). 1,060.000 SIT;
sklop B). 950.000 SIT;
sklop C). 3,600.000 SIT;
sklop D). 1,200.000 SIT;
sklop E). 4,540.000 SIT;
sklop F). 3,930.000 SIT;
sklop G). 5,557.500 SIT;
sklop H). 2,700.000 SIT;
sklop I). 1,430.000 SIT;
sklop J). 6,000.000 SIT;
sklop K). 11,000.000 SIT;
4. Kraj dobave: v glavno skladišče;
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne;
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: najkasneje do
1. 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: Ivanu Dovniku,
dipl. inž. el. in Milanu Nežmahu, univ. dipl.
org., telef.: 02/22-00-167; 02/22-00-127
na dan te 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 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 11. ure v Splošno kadrovski sektor-vložišče, pri Marjani Gredin (soba št.
114/ I. nad.).
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 Ur. l. RS,
št. Ur.l. 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
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 ga-
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rancije mora biti 70 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v drugih predpisih:
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): ponudbo lahko
predloži skupina izvajalcev, gospodarska
družba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in ima ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav blaga, ki je predmet javnega
razpisa.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih naročilih: vsi zahtevani pogoji z dokumenti za ugotavljanje usposobljenosti ponudnika, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umaknejo
ponudbe, jih dopolnijo ali zamenjajo do poteka roka za oddajo ponudbe; ponudba mora veljati do datuma, ki je določen za izdajo
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika
t.j. 70 dni od dneva odpiranja ponudb.
– predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena;
– potrjene reference ponudnika za dobave blaga, ki je predmet razpisa ;
– kvaliteta;
– rok plačila;
– certifikat skupine standardov SIST EN
ISO 900 ali podobno;
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi na
naslovu naročnika pri: Ivanu Dovniku, dipl.
inž. el. in Milanu Nežmahu, univ. dipl. org.,
tel.: 02/22-00-167 in 02/22-00-127.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2001
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
Št. 29/2001
Ob-50523
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, 2000 Maribor, faks 02/252-22-41; 02/22-00-107.
3. (a) Vrsta in količina blaga: kabelske
razdelilne omarice.
(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: A, B,
C, D, E.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
40,235.000 SIT.
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Vrednosti po sklopih: A) 3,485.000 SIT;
B) 2,100.000 SIT; C) 22,650.000 SIT, D)
1,500.000 SIT; E) 10,500.000 SIT (zneski
brez DDV).
4. Kraj dobave: v skladišče;
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka in zaključka dobav: sukcesivne dobave 12 mesecev.
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
Andreju Kosmačinu, univ. dipl. inž. in Milanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel.
02/22-00-151 in 02/22-00-127, na dan
objave in nato vsak delovni dan med 10. in
12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati, na dan te objave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 12. 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 13. 7.
2001 do 8. ure, v Splošno kadrovski sektor
– vložišče, pri Marjani Gredin (soba št.
114/I. n.).
(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, 2000 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 13. 7. 2001 ob
9. uri, pri naročniku: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 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 ugotavljanje usposobljenosti
ponudnika, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:
– ponudniki lahko umaknejo ponudbe,
jih dopolnijo ali zamenjajo do poteka roka
za oddajo ponudbe;
– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;
– predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena;
– kompatibilnost;
– plačilni pogoj;
– certfikat skupine standarda SIST EN
ISO 9000 ali podobno.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Andreju Kosmačinu, univ. dipl. inž. el. in Milanu Nežmahu,
univ. dipl. org., tel. 02/22-00-151/127.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2001.
Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Maribor
Št. 31/2001
Ob-50524
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, 2000 Maribor, faks 02/252-22-41; 02/22-00-107.
3. (a) Vrsta in količina blaga: števci in
ostala merilna oprema.
(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: A, B,
C, D, E, F, G.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
44,830.000 SIT.
Vrednosti po sklopih: A) 3,730.000 SIT;
B) 6,150.000 SIT; C) 12,392.000 SIT, D)
6,400.000 SIT; E) 9,660.000 SIT; F)
3,298.000 SIT, G) 3,200.000 SIT (zneski
brez DDV).
4. Kraj dobave: v skladišče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
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datum začetka in zaključka dobav: sukcesivne dobave 12 mesecev.
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
v in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro. Dodatne informacije o naročilu pa se
dobi na naslovu naročnika pri Andreju Kosmačinu, univ. dipl. inž. in Milanu Nežmahu,
univ. dipl. org., tel. 02/22-00-151 in
02/22-00-127, na dan objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati, na dan te objave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 12. 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 vsaki delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 13. 7.
2001 do 12. ure, v Splošno kadrovski sektor – vložišče, pri Marjani Gredin (soba št.
114/I. n.).
(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, 2000 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 13. 7. 2001 ob
13. uri, pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 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
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi zahtevani pogoji z
dokumenti za ugotavljanje usposobljenosti
ponudnika, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:
– ponudniki lahko umaknejo ponudbe,
jih dopolnijo ali zamenjajo do poteka roka
za oddajo ponudbe;
– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;
– predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena;
– kompatibilnost;
– plačilni pogoj;
– certfikat skupine standarda SIST EN
ISO 9000 ali podobno.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Andreju Kosmačinu, univ. dipl. inž. el. in Milanu Nežmahu,
univ. dipl. org., tel. 02/22-00-151/127.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2001.
Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Maribor
Št. 28/2001
Ob-50525
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:
– ročne radijske postaje z adapterjem za vgradnjo v vozilo – 57 kom;
– VHF bazno relejne postaje – 4 kom;
– nadzorni dispečerski sistem za
spremljanje radijskega prometa – 1
kom.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: naročnik bo upošteval ponudbe za
celotno javno naročilo.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
22,365.000 SIT.
4. Kraj dobave: v glavno skladišče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: najkasneje
do 20. 9. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolagu 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:
Miljutinu Kocbeku, inž. el. in Milanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel. 02/22-00-190;
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02/22-00-127, na dan te objave in nato
vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati, na dan te objave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro do 12. 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 13. 7.
2001 do 10. ure, v Splošno kadrovski sektor – vložišče, pri Marjani Gredin (soba št.
114/I. nad.).
(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 morajo 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 13. 7. 2001 ob
11. 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): ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev, gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki je
registriran in ima ustrezne kvalifikacije za
izvajanje dobav blaga, ki je predmet javnega razpisa.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi zahtevani pogoji z
dokumenti za ugotavljanje usposobljenosti
ponudnika, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:
– ponudniki lahko umaknejo ponudbe,
jih dopolnijo ali zamenjajo do poteka roka
za oddajo ponudbe;
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– ponudba mora veljati do datuma, ki je
določen za izdajo sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika tj. 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;
– predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 20. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena;
– potrjene reference ponudnika za dobave blaga, ki je predmet razpisa;
– rok dobave;
– ustreznost;
– rok plačila.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Miljutinu Kocbeku,
inž. el. in Milanu Nežmahu, univ. dipl. org.,
tel. 02/22-00-190 in 02/22-00-127.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2001.
Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Maribor
Št. 0512/3-308/52-01
Ob-50537
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-5152, telefaks št.
01/2315-073.
(a) Vrsta in količina blaga: prevozna
sredstva:
– osebno specialno vozilo civilno patruljno od 1600 do 1900 ccm: 1 kos,
– osebno specialno vozilo civilno patruljno do 1600 ccm: 3 kosi,
– osebno specialno vozilo za prevoz službenih psov – manjše – od 1600 do 1900
ccm: 6 kosov,
– kombinirano vozilo za prevoz oseb s
policijsko opremo: 1 kos,
– kombinirano intervencijsko vozilo večje (5+4): 7 kosov,
– osebno specialno vozilo – terensko
večje – s policijsko opremo (moder): 1 kos,
– osebno specialno vozilo – terensko
manjše – s policijsko opremo (moder): 1
kos,
– priklopnik za prevoz službenih konj: 2
kosa,
– osebno specialno vozilo za opravljanje ogledov krajev prometnih nesreč:
3 kosi,
– osebno specialno vozilo za izvajanje
kontrole tehnične brezhibnosti vozil v cestnem prometu: 1 kos,
– osebno specialno vozilo civilno patruljno nad 2300 ccm: 2 kosa,
– motorno kolo belo modro nad 350
ccm: 10 kosov,
– osebno specialno vozilo – terensko –
manjše – brez policijske opreme – civilni:
1 kos,
– kamionet furgon – osebni dostavni: 6
kosov,
– kombinirano vozilo za prevoz oseb
brez policijske opreme: 2 kosa,
– civilno osebno vozilo do 1600 ccm:
15 kosov,
– osebno specialno vozilo civilno patruljno do 1600 ccm: 25 kosov,
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– osebno specialno vozilo civilno patruljno od 1600 do 1900 ccm: 6 kosov,
– osebno specialno vozilo civilno patruljno 1600 ccm: 2 kosa,
– osebno specialno vozilo civilno patruljno 1900 ccm: 2 kosa,
– kombinirano vozilo za prevoz oseb
brez policijske opreme 8+1: 1 kos.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
Naročilo se bo oddalo po sklopih, in sicer:
Sklop 1 – osebno specialno vozilo civilno patruljno od 1600 do 1900 ccm,
Sklop 2 – osebno specialno vozilo civilno patruljno do 1600 ccm,
Sklop 3 – osebno specialno vozilo za
prevoz službenih psov – manjše – od 1600
do 1900 ccm,
Sklop 4 – kombinirano vozilo za prevoz
oseb s policijsko opremo,
Sklop 5 – kombinirano intervencijsko vozilo večje (5+4),
Sklop 6 – osebno specialno vozilo –
terensko večje – s policijsko opremo
(moder),
Sklop 7 – osebno specialno vozilo –
terensko manjše – s policijsko opremo
(moder),
Sklop 8 – priklopnik za prevoz službenih
konj,
Sklop 9 – osebno specialno vozilo za
opravljanje ogledov krajev prometnih nesreč,
Sklop 10 – osebno specialno vozilo za
izvajanje kontrole tehnične brezhibnosti vozil v cestnem prometu,
Sklop 11 – osebno specialno vozilo civilno patruljno nad 2300 ccm,
Sklop 12 – motorno kolo belo modro
nad 350 ccm,
Sklop 13 – osebno specialno vozilo –
terensko – manjše – brez policijske opreme – civilni,
Sklop 14 – kamionet furgon – osebni
dostavni,
Sklop 15 – kombinirano vozilo za prevoz
oseb brez policijske opreme,
Sklop 16 – civilno osebno vozilo do
1600 ccm,
Sklop 17 – osebno specialno vozilo civilno patruljno do 1600 ccm,
Sklop 18 – osebno specialno vozilo civilno patruljno od 1600 do 1900 ccm,
Sklop 19 – osebno specialno vozilo civilno patruljno 1600 ccm,
Sklop 20 – osebno specialno vozilo civilno patruljno 1900 ccm,
Sklop 21 – kombinirano vozilo za prevoz
oseb brez policijske opreme 8+1.
Ponudniki se lahko prijavijo za dobavo
vseh prevoznih sredstev v celoti (sklopi od
1 do 21), za posamezne sklope ali za posamezna prevozna sredstva iz posameznih
sklopov.
4. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve, Vodovodna 93 a, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne ponudbe, pri čemer morajo le-te zadostiti tehnični specifikaciji iz razpisne dokumentacije.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: najkasnejši

rok za dobavo prevoznih sredstev je 25. 11.
2001, razen za vozila iz sklopov 3, 5, 9 in
10, za katera je najkasnejši dobavni rok
20. 12. 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: Veronika Bajrič, tel.:
01/472-4054.
(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
17116-2401002-30805201.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 13. 7. 2001,
najkasneje do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – Vložišče, 1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 13. 7.
2001, ob 9. 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: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
8% od skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti 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 ponu-
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dniki 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 140 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 4. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustreza merilom cena, ustreznost, servisna pokritost po območjih Policijskih uprav, čas
garancije in finančno stanje ponudnika.
Za merilo cena lahko ponudbe prejmejo
50 točk, za ustreznost 20 točk, za servisno
pokritost po območjih Policijskih uprav 14
točk, za čas garancije 10 točk in za finančno stanje ponudnika 6 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2001.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 40
Ob-50545
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, faks 02/449-23-79, tel.
02/449-20-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: ovijalna
linija.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: delovna enota poštni
center Ljubljana, Cesta v Mestni log 81.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: zaključek v
treh mesecih od podpisa pogodbe.
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 – ovijalna linija.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 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: 24. 7. 2001 ob 11. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prevzema računa.
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12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): 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 RS; da so
čisti prihodki od prodaje enaki ali večji od
petkratne vrednosti ponudbe, na katero se
prijavlja; da izkazana izguba iz naslova poslovanja v preteklem letu ne presega 5% skupnih prihodkov; da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi; da ni dal zavajajoče podatke, glede zahtev iz te točke; da je
predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 9. 2001, predvideni 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: 11. 6. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o.,
sektor za finančne zadeve
Št. 07B/ 2001
Ob-50546
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47.
3. (a) Vrsta in količina blaga: zamenjava okoli 5,4 mio litrov kurilnega olja ekstra lahkega z vsebnostjo žvepla okoli
0,4 % (m/m) za enake količine KOEL v
kakovosti, ki jo bodo določali veljavni
predpisi v RS v času zamenjave.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko ponudi zamenjavo celotne
količine KOEL ali zamenjavo delne količine
KOEL, vendar ne manj kot 1 mio litrov
KOEL.
4. Kraj dobave: Termoelektrarna Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od datuma
veljavnosti pogodbe do 30. 9. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod RS za
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blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, soba
1, 1000 Ljubljana, telefon 01/589-73-00;
razpisno dokumentacijo dvignejo zainteresirani ponudniki ob predložitvi potrdila o plačilu stroškov razpisne dokumentacije iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o
ponudniku (naziv, naslov, davčna številka,
št. telefona in telefaksa).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (vključen 19 %
DDV), način plačila: z virmanom na žiro račun Zavoda RS za blagovne rezerve št.
50101-603-402300 pri APP Ljubljana s pripisom “javni razpis za KOEL TE Trbovlje“ ali
pri blagajni Zavoda RS za blagovne rezerve.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 11. 7. 2001
do 15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod RS za blagovne rezerve,
Dunajska 106/VIII, soba 1, Ljubljana, pisno
v zaprti ovojnici s pripisom “Ponudba za
KOEL TE Trbovlje - Ne odpiraj!“ - z navedbo
številke objave javnega razpisa.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 7. 2001 ob 11. uri, v prostorih
Zavoda RS za blagovne rezerve, Dunajska
106, v sejni sobi v VII. nadstropju, v Ljubljani.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5 % od ponujene vrednosti z veljavnostjo do 3. 9. 2001.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj 30 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): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: - da ima število blokad
žiro računa v preteklih šestih mesecih enak
nič (zap.št. 6 v obrazcu BON2, zap.št. 5 v
obrazcu BON3 oziroma potrdilo poslovne
banke; - da so ponudnikovi prihodki od prodaje v zadnjem bilančnem obdobju, izkazani pod zap.št. 8 obrazca BON1 ali zap.št.
11 obrazca BON3 ali zap.št. 13 obrazca
Podatki iz bilance uspeha najmanj enaki ali
večji od vrednosti KOEL, ki je predmet zamenjave; da je v zadnjih treh letih povprečno letno dobavil večje količine KOEL od
ponujene količine KOEL.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 3. 9. 2001; 16. 7.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponujena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Vida Trunk; telefon 01/589-73-24
ali 01/589-73-00.
17. datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2001.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
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Ob-50549
1. Naročnik: Nepremičnine Celje, upravljanje, gospodarjenje in trgovanje z nepremičninami, d.o.o..
2. Naslov naročnika: Trg Celjskih knezov 8, 3000 Celje, tel. 03/4265-100, faks
03/4265-134.
3. (a) Vrsta in količina blaga: do 15
rabljenih, vseljivih, nezasedenih stanovanj v Mestni občini Celje, za potrebe
socialnih upravičencev.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
posamezni sklop je lahko eno stanovanje
do vrednosti 120.000 SIT/m2.
4. Kraj dobave: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 25. 7.
2001 do 31. 12. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Nepremičnine
Celje, d.o.o., Trg Celjskih knezov 8, kontaktna oseba Janko Arnuš, univ. dipl. inž.
gr., tel. 03/4265-130.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 15 dni po objavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.570 SIT (v ceni je vključen DDV) na račun naročnika št.
50700-601-110125.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 7. 2001.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nepremičnine Celje, d.o.o., Trg
Celjskih knezov 8, 3000 Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 7. 2001 ob 10. uri v prostorih Nepremičnine d.o.o., Trg Celjskih knezov 8, Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 15 dni
po podpisu pogodbe.
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: če so ponudniki ali pooblaščenci pravne osebe: da so registrirani
za opravljanje dejavnosti posredovanja pri
prodaji, da ni zakonske osnove za prepoved sklenitve kupoprodajne pogodbe, ponudniki pa morajo ponudbi predložiti tudi
drugo dokumentacijo in izpolniti obrazce,
zahtevane v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
do 31. 12. 2001, o sprejemu ponudbe pa
bodo ponudniki obveščeni do 23. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena in
plačilni pogoji, stanje stanovanja, ustreznost
potrebam naročnika glede površine, števila
prostorov in starosti stanovanja (naročnik
opravi ogled stanovanja), lokacije in lege
stanovanja.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: obvezna predložitev dokaza o lastništvu stanovanja.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2001.
Nepremičnine Celje, d.o.o.
Št. 416/2001
Ob-50703
1. Naročnik: Osnovna šola Žirovnica,
Zabreznica 4, Žirovnica.
2. Naslov naročnika: Zabreznica 4,
4274 Žirovnica, tel. 580-55-20.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil za potrebe osnovne šole
(orientacijska vrednost brez DDV):
1. mleko in mlečni izdelki: 1,200.000
SIT,
2. meso in mesni izdelki: 3,800.000 SIT,
3. ribe: 200.000 SIT,
4. sveža zelenjava in sadje: 1,600.000
SIT,
5. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje: 500.000 SIT,
6. sadni sokovi in sirupi: 300.000 SIT,
7. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki in keksi: 2,000.000 SIT,
8. ostalo prehrambeno blago: 3,200.000
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 Žirovnica, Zabreznica 4, Žirovnica.
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
Žirovnica, Zabreznica 4, Žirovnica, razpisno dokumentacijo izdaja tajništvo osnovne
šole, dodatne informacije daje Tomo Pavlenč.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 13. 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.
51530-603-33444.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 7. 2001 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Žirovnica, Zabreznica 4, 4274 Žirovnica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 7. 2001 ob 13.30, v prostorih
tajništva Osnovne šole Žirovnica, Zabreznica 4, Žirovnica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 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 (Ur. l. RS, št. 32/01).
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 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 in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. 9. 2001.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 27. 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: 11. 6. 2001.
Osnovna šola Žirovnica

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
Ob-50614
Sklep o delni razveljavitvi javnega
razpisa
Občina Gorenja vas – Poljane razveljavlja del javnega razpisa objavljenega v Uradnem listu RS, št. 27 z dne 13. 4. 2001,
kateri se nanaša na modernizacijo občinskih cest v občini Gorenja vas – Poljane.
Sklep o razveljavitvi je sprejet na podlagi
76. člena ZJN-1 in velja za gradbena dela.
Po pregledu in analizi prispelih ponudb
je ugotovljeno, da nista pridobljeni dve pravilni ponudbi.
Občina Gorenja vas - Poljane
Ob-50279
1. Naročnik: Občina Vrhnika.
2. Naslov naročnika: Tržaška 1, 1360
Vrhnika,
tel.
01/750-51-21,
faks
01/755-31-03, e-pošta: komunalne.obcina@vrhnika.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
vodovoda Zaplana-Prezid.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
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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: razpis ne
vključuje izdelave projektov.
4. Kraj izvedbe: Zaplana - Prezid.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: avgust, september, oktober 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Vrhnika, Oddelek za urejanje prostora in komunalne zadeve, Tržaška 1, 1360 Vrhnika, Viktor Razdrh.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
račun št.: 50110-630-810204, sklic na št.
5078.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 7. 2001 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Vrhnika, Oddelek za
urejanje prostora in komunalne zadeve, Tržaška 1, 1360 Vrhnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 13. 7. 2001 ob 12. uri v sejni sobi
občine Vrhnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 2,400.000 SIT za čas
veljavnosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, račun je plačljiv v roku 60 dni od
prejema mesečne 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: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 16. 6. 2001, 29. 7.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, reference 10%, garancija 10%, plačilni pogoji 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 6. 2001.
Občina Vrhnika
Št. 40301/003/2001
Ob-50280
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gradec.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-12-110,
faks 02/88-12-118, e-mail: info@mesto-sg.si.

Št.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
komunalne infrastrukture na Glavnem trgu v Slovenj Gradcu. Ocenjena vrednost
del je 85,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: investitor si pridržuje pravico
določiti obseg del etapno, glede na dinamiko zbranih sredstev.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Mestna občina Slovenj
Gradec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: v
skladu z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del: julij
2001; dokončanje: september 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, vložišče, Tanja Meh.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 11. 6. 2001
do 22. 6. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR
51840-630-25638.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 6. 2001 do 13.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec,
vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 6. 2001, Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, sejna soba, ob 9. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: akceptni nalog ali transirana menica z menično izjavo v višini 5% od ponudbene cene.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sklenitev pogodbe za izvedbo del.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisnimi pogoji je najpomembnejše
merilo cenovna konkurenčnost ponudbe
(80%), ostala merila predstavljajo 20% ocene ponudbe.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2001.
Mestna občina Slovenj Gradec
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Ob-50281
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja št.
13, 6000 Koper, tel. 05/66-86-100, faks
05/66-86-120.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
vodovoda in kabelske kanalizacije v območju počitniškega doma Telekom v
Strunjanu.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: izgradnja vodovoda in kabelske
kanalizacije v območju počitniškega doma
Telekom v Strunjanu.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Območje počitniškega
doma Telekom v Strunjanu.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
varianta ni dopustna.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: predviden
pričetek del je 15. 9. 2001, predviden čas
dokončanja je 30. 12. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Rižanski vodovod
Koper d.o.o., Ulica 15. maja št. 13, 6000
Koper, tel. 05/66-86-100 Leon Grošelj.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 16. 7. 2001,
do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 30.000 SIT.
Način plačila je: virman, na transakcijski
račun 10100-0000055382.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 7. 2001, do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Rižanski vodovod Koper d.o.o., Ulica 15. maja št. 13, 6000
Koper (tajništvo).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 7. 2001, ob 13.15, v mali sejni
sobi (št. 113) na Rižanskem vodovodu Koper.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za vrednost 4,500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisnih pogojih.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: po razpisnih pogojih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 10. 2001. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 1. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
naročnik bo pri izboru najugodnejšega ponudnika upošteval najnižjo ceno ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev navedenih
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: 7. 6. 2001.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.
Št. 402-191/01-2
Ob-50299
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB
7, Ljubljana, tel. 01/306-17-19, faks
01/306-17-48.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev križišča Vodovodne in Slovenčeve
ceste.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: razpisana dela se oddajajo v
celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september –
oktober 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana, Erdelja Breda, tel.
01/306-17-19
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 8.
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki jo zainteresirani ponudniki plačajo na žiro račun
št.
50100-630-810108,
sklic
00-31200-121-0000.
8. (a) Datum in ura, ko je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 7. 2001 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana,
IV. nadstropje, soba št. 404.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 31. 7. 2001 ob 8.15, v prostorih
Mestne občine Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za gospodarske javne službe in
promet, Trg MDB 7, Ljubljana – mala sejna
soba v kleti.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik je dolžan predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja ali plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogodbi, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skladno z razpisno dokumentacijo.
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejel predvidoma v 15 dneh po javnem
odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 6. 2001.
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
OGJSP
Št. 04/01
Ob-50328
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova ul. 5,
Ljubljana, tel. 232-07-67.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija čistilne naprave v Domu Nine
Pokorn, Grmovje, ki obsega gradbena
in instalacijska dela ter opremo.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: predvidena je oddaja naročila v
celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Žalec, Dom Nine Pokorn-Grmovje, Pernovo 4/a, 3310 Žalec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek avgust
2001, končanje oktober 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo Doma Nine Pokorn-Grmovje, Pernovo 4/a,
3310 Želec, Olga Irman.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko dvigne vsak delovni dan
med 8. in 9. uro osebno ali po pošti po
predhodnem telefonskem dogovoru do
17. 7. 2001, s priloženim potrdilom o vplačilu za stroške priprave dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je
potrebno plačati na žiro račun Doma Nine
Pokorn-Grmovje, št. 50750-603-36147,
sklic na številko 1111 po modelu 00, v
vrednosti 20.000 SIT z že vštetim DDV ali
na blagajni doma. Račun bo izstavljen v roku 8 dni.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo morajo
ponudniki predložiti najkasneje do 17. 7.
2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti

v tajništvo Doma Nine Pokorn-Grmovje, Pernovo 4/a, 3310 Žalec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo potekalo v Domu
Nine Pokorn-Grmovje, Pernovo 4/a, 3310
Žalec, dne 18. 7. 2001 ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10 % ponudbene
vrednoti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo izbranemu ponudniku plačal opravljena dela po kvalitetnem in količinskem prevzemu del.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najkasneje do 15. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena:
50 točk, reference: 15 točk, garancijski roki: 20 točk, rok izvedbe: 15 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu Dom Nine Pokorn-Grmovje, Pernovo
4/a, 3310 Žalec, tel. 03-57-28-120.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 6. 2001.
RS, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 40301/003/2001
Ob-50333
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gradec.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec, tel.: 02/881-21-10,
faks: 02/881-21-18, E-mail: info@mesto-sg.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
komunalne infrastrukture na Glavnem trgu v Slovenj Gradcu. Ocenjena vrednost
del je 85,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: investitor si pridržuje pravico
določiti obseg del etapno, glede na dinamiko zbranih sredstev.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Mestna občina Slovenj
Gradec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: v
skladu z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del: julij
2001; dokončanje: september 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, vložišče, Tanja Meh.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 15. 6. 2001
do 26. 6. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT, Ž.R.
51840-630-25638.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 6. 2001 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec,
vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 6. 2001, Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, sejna soba, ob 9. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: akceptni nalog ali transirana menica z menično izjavo v višini 5% od ponudbene cene.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sklenitev pogodbe za izvedbo del.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisnimi pogoji je najpomembnejše
merilo cenovna konkurenčnost ponudbe
(80%), ostala merila predstavljajo 20% ocene ponudbe.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2001.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-50336
1. Naročnik: Občina Puconci.
2. Naslov naročnika: Občina Puconci,
Puconci 80, 9201 Puconci, tel.
02/5459-100, faks 02/5459-101.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
vodovodnega omrežja v naselju Vaneča
– I. faza v dolžini 3.470 m.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Vaneča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
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 Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, Dejan Sever.

Št.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure od dneva objave javnega
razpisa do 5. 7. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
št. 51900-630-76085.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je
potrebno predložiti ponudbo: 17. 7. 2001
do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Puconci, Puconci 80,
9201 Puconci, s pripisom: “Ne odpiraj Javni razpis za izgradnjo vodovodnega
omrežja v naselju Vaneča – I. faza“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 7. 2001 ob 12. uri v prostorih sejne
sobe Občine Puconci.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudb, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu
s razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev 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: 60 dni od dneva odpiranja
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, rok izvedbe, garancija, plačilni
pogoji, reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2001.
Občina Puconci
Št. 2083/2001
Ob-50337
1. Naročnik: Kostak d.d.
2. Naslov naročnika: Leskovška cesta
2a, 8270 Krško.
3. Kraj izvedbe del: Blanca – Poklek –
meja Sevnica.
4. (a) Obseg in opis gradnje: rekonstrukcija lokalne ceste LC 372160 Blanca – Poklek – meja Sevnica.
(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 – rekonstrukcija lokalne ceste Blanca – Poklek –
meja Sevnica.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
5. (a) Dopustnost variantnih ponudb: niso dopustne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 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
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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 znesek je potrebno nakazati na transakcijski račun št.:
03155-1000187879.
(č) Kontaktna oseba, ki nudi dodatne informacije: Niko Somrak, Občina Krško, tel:
07/49-81- 275.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 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:
11. 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 organuponudnik 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, izdane 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,
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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: 7. 6. 2001.
Kostak d.d., Krško
Št. 2083/2001
Ob-50339
1. Naročnik: Kostak d.d.
2. Naslov naročnika: Leskovška cesta
2a, 8270 Krško.
3. Kraj izvedbe del: Armeško.
4. (a) Obseg in opis gradnje: izgradnja
vodovoda Armeško – 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 – izgradnja
vodovoda Armeško – 1. faza.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
5. (a) Dopustnost variantnih ponudb: niso dopustne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 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
razpisna dokumentacija, če je predvidena
osebna predaja: vsak delavnik od 8. do
15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT; znesek je potrebno nakazati na transakcijski račun št.:
03155-1000187879.
(č) Kontaktna oseba, ki nudi dodatne informacije: Željko Horvat, univ. dipl. inž.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je
potrebno predložiti ponudbo: 11. 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:
11. 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.
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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 organuponudnik 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 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,
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, izdane 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: 7. 6. 2001.
Kostak d.d., Krško
Št. 17/01
Ob-50348
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 CP Kranj.

(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 RT-905 Mrzli Studenec-Jereka, RT-908 Mojstrana-Vrata.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 50 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: 17. 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 17. 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 ponudbe presega 50,000.000
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 pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
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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: 5. 6. 2001.
Direkcija RS za ceste
Št. 352-05-09/2001-0801
Ob-50352
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, za
katero vodi investicijo Komunalna direkcija,
Odsek za gospodarske javne službe.
2. Naslov naročnika: Komunalna direkcija, Slovenska ul. 40, 2000 Maribor, tel.
02/220-14-14, faks 02/252-65-51.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
vodovodnega omrežja v Damiševem naselju – izvedba samo montažnih del,
gradbena dela bo izvajal izvajalec kanalizacije.
(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: obnovitev neustreznega in dotrajanega vodovoda.
4. Kraj izvedbe: Damiševo naselje pri
Mariboru.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek avgust
2001, dokončanje december 2001, 5 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Marjan
Blassin, univ. dipl. ekon., inž. grad., Komunalna direkcija, tel. 02/220-14-14, pisarna 110.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo, petek, od 8. do 10. ure, v pisarni
110, do poteka roka razpisa oziroma oddaje ponudb na Komunalni direkciji Maribor.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek plačila za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT nakazati z virmanom ali položnico na ŽR št.
51800-840-070-62233, s pripombo “Drugi prihodki za komunalne dejavnosti” in pripisati za kateri javni razpis.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 7. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Slovenska ul. 40, 2000 Maribor, vložišče, soba
210/II.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 7. 2001 ob 9. uri, v sejni sobi na
Komunalni direkciji.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahtevano finančno zavarovanje za resnost ponudbe je 5% od ponudbene vrednosti.

Št.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni po roku oddaje
ponudbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 6. 2001.
Mestna občina Maribor
Št. 35306-0001/01-230
Ob-50353
1. Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, tel.
05/714-13-61, faks 05/714-12-84.
2. Naslov naročnika: Občina Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica,
tel.
05/714-13-61,
faks
05/714-12-84.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvajanje
strokovnega nadzora nad gradnjo komunalne čistilne naprave Ilirska Bistrica, II. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti; gradbeni, strojni in elektro del.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Občina Ilirska Bistrica,
k.o. Topolc, Zarečje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: predvideni
začetek 1. 8. 2001, dokončanje 1. 12.
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, soba II/5,
kontaktna oseba je Jože Šircelj, tel.
05/714-13-61, faks 05/714-12-84.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 18. 6. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 15.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na ŽR št. 52210-630-61220,
Občina Ilirska Bistrica, namen nakazila: za
razpisno dokumentacijo – strokovni nadzor
KČN, II. faza.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
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ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 16. 7. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, tajništvo
urada župana, soba II/3.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 16. 7.
2001 ob 12. uri, na naslovu: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, tajništvo urada župana, sejna soba I/1.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT in veljavnostjo 120 dni
od odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
90 dni oziroma do 16. 10. 2001. Datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 20. 7.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 6. 2001.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 34404-0005/01-232
Ob-50354
1. Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, tel.
05/714-13-61, faks 05/714-12-84.
2. Naslov naročnika: Občina Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica,
tel.
05/714-13-61,
faks
05/714-12-84.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija odseka lokalne ceste LC
135180 Pavlica–Starod, I. faza in rekonstrukcija odseka lokalne ceste LC
135200 Kuteževo–Podgraje.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: Pavlica–Starod, Kuteževo–Podgraje, Občina Ilirska Bistrica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
skladno z razpisno dokumentacijo.
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6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 2 meseca.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, soba II/10,
kontaktna oseba je Stanko Škrab, tel.
05/714-13-61, faks 05/714-12-84, elektronski
naslov:
stanko.skrab@ilirska-bistrica.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 19. 6. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na ŽR št. 52210-630-61220,
Občina Ilirska Bistrica, namen nakazila: za
razpisno dokumentacijo – rekonstrukcija lokalnih cest.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 16. 7. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, tajništvo
urada župana, soba II/3.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 17. 7.
2001 ob 10. uri, na naslovu: Občina Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, tajništvo urada župana, sejna soba
I/1.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,500.000 SIT in veljavnostjo 120 dni
od odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih: način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
120 dni oziroma do 17. 11. 2001. Datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 27. 7.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnejšega ponudnika je najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 6. 2001.
Občina Ilirska Bistrica
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Ob-50355
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Visoka
šola za zdravstvo.
2. Naslov naročnika: Poljanska 26a,
1000 Ljubljana, faks 01/300-11-19, tel.
01/300-11-11.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rušenje
obstoječega vhoda (veznega trakta) in
izgradnja novega z dvigalom.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Poljanska c.
26a.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek avgust
2001 – dokončanje november 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: LIZ-inženiring, d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana,
dodatne informacije: Janez Sitar, udig., tel.
01/23-44-032, faks 01/23-44-050.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 18. 6. 2001,
od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 15.000 SIT, virmansko plačilo na
ŽR 50102-601-11966, pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 7. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: LIZ-inženiring, d.d., Vurnikova
2, 1000 Ljubljana, tajništvo, soba št. 511.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 7. 2001 ob 13. uri, Univerza v
Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo, Poljanska 26a, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: skladno z določili pogojev iz razpisne dokumentacije.
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): skladno 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: 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.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na
LIZ-inženiring, d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, Janez Sitar.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2001.
Univerza v Ljubljani,
Visoka šola za zdravstvo
Št. 41408-0001/01
Ob-50356
1. Naročnik: Občina Tolmin.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev 2,
5220 Tolmin, tel. 05/38-19-500, faks
05/38-19-523.
3. (a) Opis in obseg gradnje: večja
vzdrževalna dela na lokalnih cestah številka 420100 Ušnik–Volčanski Ruti–Vogrinki, 420130 Most na Soči–Kanalski
Lom, 420050 Tolmin–Kneža.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo dela oddajal v
skladu z zagotovljenimi sredstvi letnega
proračuna in odobrenimi sredstvi za
demografsko ogrožena in obmejna območja v RS vse skupaj najboljšemu
ponudniku.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Občina Tolmin, Volčanski Ruti, Tolminski Lom, Ljubinj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: se določi s pogodbo, glede na odobrena finančna sredstva za demografsko ogrožena območja,
predvidoma 20. 7. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Tolmin, Padlih borcev 2, 5220 Tolmin (razpisna dokumentacija se lahko dvigne osebno
ali se pošlje po pošti, po predhodni dostavi
potrdila o plačilu razpisne dokumentacije s
podatki o naslovu ponudnika).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do pet dni pred
odpiranjem ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
Občine Tolmin, št. 52030-630-7108, pri
APP.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponedeljek, 9. 7.
2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Tolmin, Padlih borcev
2, 5220 Tolmin – glavna pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: ponedeljek, 9. 7. 2001 ob 12. uri, v
mali sejni sobi Občine Tolmin, Padlih borcev 2, Tolmin.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: akceptni nalog.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
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(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 10. 8. 2001, datum
odločitve o sprejemu je 16. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok plačila, reference.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: Ksenija Kikl, udig., tel.
05/38-19-500.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 6. 2001.
Občina Tolmin
Št. 29/01
Ob-50358
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
p.p.
2374,
1001
Ljubljana,
tel.
01/588-95-21, faks 01/588-95-09.
3. (a) Opis in obseg gradnje: vzdrževalna in intervencijska gradbena dela
na vročevodnem in parovodnem omrežju naročnika.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudnik se lahko poteguje le
za naročilo v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: dela se bodo
izvajala v obdobju dveh let po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, 1000 Ljubljana, oddelek nabave in skladišča, II. nadstropje, soba 215. Dodatne
informacije se dobijo samo na pisno zahtevo po faksu 01/588-95-09, ali po elektronski pošti na naslovu: stefan. marence@energetika-lj.si. Kontaktna oseba je Štefan Marenče.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 7. in 14. uro, do vključno datuma odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., št. 50104-601-15437, s sklicem na št. SDO-29/01. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Energetike Ljubljana, Verovškova 70. Znesek plačila razpisne dokumentacije vključuje 19% davek na dodano
vrednost.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 18. 7. 2001
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Energetika Ljub-

Št.

ljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374,
1001 Ljubljana, ali osebno v oddelek nabave in skladišča Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana,
II. nadstropje, soba 215. Kuverte morajo
biti opremljene v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 18. 7.
2001 ob 12. uri, na naslovu Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
62, Ljubljana, 1. nadstropje, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo izvršena po opravljenih delih v skladu
s pogodbo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: finančno stanje, zaposleni in zahtevana izobrazba, opremljenost
ponudnika, garancijska doba, rok plačila
oziroma v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
17. 8. 2001, odločitev do 17. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost – 60%,
– reference – 30%,
– garancijska doba – 6%,
– rok plačila – 4%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 7. 2001.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-50388
1. Naročnik: Republika Slovenija, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., po pooblastilu ZEU – Družba za
načrtovanje in inženiring d.o.o. M. Sobota,
v imenu in za račun investitorja Ministrstvo
za šolstvo in šport Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
nadomestnih objektov Srednje kmetijske šole Rakičan: šolski hlev in upravni
prizidek, zakoličba in pripravljalna dela,
gradbena, obrtniška in instalacijska dela, vgradna oprema, ureditev okolice, izvedba komunalnih priključkov, izdelava
PID, tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopv, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
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4. Kraj izvedbe del: Rakičan, kompleks
Srednje kmetijske šole.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 3 mesece od uvedbe izvajalca v delo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na naslovu: ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska Sobota, Staneta
Rozmana 5, Murska Sobota, Stanislav Marič, univ. dipl. inž. gr. in Tomaž Lazar, univ.
dipl. inž. arh., tel. 02/536-13-10, faks
02/534-10-86.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 19. 6. 2001 do
10. 7. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 15.000 SIT, št.
bančnega računa: 51900-601-51516.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
20. 7. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ZEU – Družba za načrtovanje
in inženiring, d.o.o., Murska Sobota, Staneta Rozmana 5.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 7. 2001
ob 10. uri, na naslovu ZEU – Družba za
načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska Sobota, Staneta Rozmana 5.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od ocenjene vrednosti javnega naročila,
ki mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega za predložitev ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene pondube, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
90 dni oziroma do 19. 10. 2001. Datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 26. 7.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudbe: merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je:
– ponudbena cena 70%,
– reference ponudnika 15%,
– finančna usposobljenost 15%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska Sobota, Staneta Rozmana 5, Stanislav Marič, univ. dipl. inž. gr.
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in Tomaž Lazar, univ. dipl. inž. arh., tel.
02/536-13-10.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
8. 6. 2001.
Po pooblastilu:
ZEU – Družba za načrtovanje
in inženiring, d.o.o.,
Murska Sobota
Ob-50394
1. Naročnik: Psihiatrična klinika Ljubljana, po pooblastilu investitorja Ministrstva za
zdravje.
2. Naslov naročnika: Psihiatrična klinika
Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana Polje, faks 01/528-46-18.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija obstoječih objektov Enote za
gerontopsihiatrijo Psihiatrične klinike
Ljubljana in izdelava projekta izvedenih
del (PID).
(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: Ljubljana, Studenec 48.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: nesprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek takoj po
podpisu pogodbe, trajanje predvidoma 36
mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Psihiatrična klinika
Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana, tajništvo direktorice za splošne zadeve, Branke Gombač, dodatne informacije lahko zahtevate v pisni obliki na isti naslov, vodja
pravne službe, Lan Vošnjak.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 13. uro, ob prevzemu je potrebno predložiti dokazilo o plačilu razpisne dokumentacije, polni naslov in davčno številko
zainteresiranega ponudnika. Dokumentacijo se lahko zahteva tudi po pošti ob priložitvi
enakih dokazil in podatkov. Naročnik bo razpisno dokumentacijo poslal v roku dveh dni
po prejemu zahtevka.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 50.000 SIT je potrebno nakazati na žiro račun naročnika št.
50103-603-403974. Zainteresiranim ponudnikom bo izstavljen račun v roku 3 dni po
dvigu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 2. 8. 2001 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Psihiatrična klinika Ljubljana,
Studenec 48, 1260 Ljubljana, tajništvo direktorice za splošne zadeve, s pripisom
“Ne odpiraj – Ponudba za javni razpis za
GOI dela”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 8. 2001 ob 12. uri, v upravni stavbi Psihiatrične klinike Ljubljana, Studenec 48,
1260 Ljubljana.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 50,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
situacij v skladu z določbami Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2001 in pogodbe.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o javnih naročilih, 47. člen): ponudniki morajo
predložiti pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila s katerim je potrebno natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Vsi ponudniki morajo naročniku solidarno odgovarjati za izvedbo celotnega posla. Eden od ponudnikov mora biti obvezno poslovodeči.
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 do 1. 10. 2001, odločitev bo predvidoma sprejeta do 31. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled objektov je mogoč ob predhodnem dogovoru z naročnikom.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: najava oddaje naročila, Ur. l.
RS, št. 29/2000, Ob-24295.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 6. 2001.
19. Datum prejema zahteve za objavo v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 0201
Ob-50405
1. Naročnik: SŽ – Centralne delavnice
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Zaloška 217,
1000 Ljubljana, faks 01/231-47-88.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
II. in III. faze prenove obrata 2 v Proizvodnji Moste.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj:
– sklop 1: gradbeno obrtniška dela (čiščenje, pleskanje, dopolnitev zračnih in vodovodnih instalacij),
– sklop 2: prenova tlakov (epoksi izvedba) ca. 4.000 m2.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: SŽ – Centralne delavnice Ljubljana, d.o.o., Proizvodnja Moste,
obrat 2, Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok izvedbe del
ne sme biti daljši od 50 delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: SŽ – Centralne delavnice Ljubljana, d.o.o., Zaloška 217,
1000 Ljubljana, soba 4/I, Slavko Hočevar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT, virman
na žiro račun št. 50103-601-216357, pri
APP (domači ponudniki): 48 EUR
900-7100-117873/3 S.W.I.F.T. Code:
LJUBASI2x (tuji ponudniki). Ponudnike prosimo, da poleg dokazila o plačilu, obvezno
priložijo vse potrebne podatke za izstavitev
računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: najkasneje do
10. 7. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: SŽ – Centralne delavnice Ljubljana, d.o.o., Zaloška 217, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 7. 2001 ob 10.30, v mali sejni
sobi SŽ – Centralne delavnice Ljubljana,
d.o.o., Zaloška 217, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 3% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo do 7. 11. 2001.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni plačilni rok je 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: dodatni pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 7. 11. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
30 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena – 60%,
2. reference – 20%,
3. garancija za opravljena dela – 15%,
4. rok izvedbe – 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 6. 2001.
SŽ – Centralne delavnice
Ljubljana, d.o.o.,
Št. 9101/364-01
Ob-50409
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: 9000 Murska Sobota, Slovenska ul. 48, faks št.
02/532-12-36, tel. št. 02/536-15-50.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
osebnega dvigala.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: samo za celotno naročilo.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: ZZZS OE M.Sobota,
Slovenska ul. 48, 9000 Murska Sobota.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne
sprejemamo.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 20. 8. 2001 do
30. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ZZZS OE Murska Sobota, Slovenska ul. 48, Tibor Karakatič in Alojz Draškovič, tel. 02/536-15-50.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 7. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Murska Sobota, 9000 Murska Sobota, Slovenska ul.
48, v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj ponudba”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 7. 2001 ob 11. uri v sejni sobi v
III. nadstropju, na sedežu naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z vzorcem pogodbe v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od dneva oddaje ponudbe, datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 16. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: 70%
cena, 10% reference in kvaliteta dvigala,
10% garancijski roki, 10% odzivni čas servisiranja dvigala.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 6. 2001.
ZZZS OE Murska Sobota
Št. 5/33
Ob-50410
1.
Naročnik:
Komunala
Koper,
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,
6000 Koper, faks 05/66-33-706, tel.
05/66-33-700.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
pripravljalnih del, zemeljskih del kanalizacije in zaključnih del na objektu “Re-

Št.

konstrukcije kolektorja Semedela v Kopru, II faza“ v Kopru.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudbe za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: od vijadukta Semedelske vpadnice do črpališča Č1.
5. Sprejemljivost varijantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in ostalih pogojih iz razpisne dokumentacije.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del 1. 8.
2001, dokončanje del 1. 12. 2001.
7. (a) Naslov službe in osebe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Služba za razvoj in investicije, Nataša Đukić-Vasić, univ.
dipl. inž. gradb., Ulica 15. maja 4, 6000
Koper.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 25. 6. 2001
do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT (+19% DDV),
na žiro račun Komunale Koper, št.
51400-601-10953, z navedbo predmeta
naročila.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 7. 2001 do 10.
ure.
9. (b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Koper,
d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja 4, 6000 Koper,
prevzemnik tajništvo soba št. 11.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 7. 2001 ob 12. uri, na sedežu
Komunale Koper, Ulica 15. maja 4, Koper.
11. Navedba finančnega zavarovanja
za resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skladno z razpisni pogoji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 7. 9. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
12. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudbe: ekonomsko najugodnejša ponudba.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 6. 2001.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
Št. 44/9/LM
Ob-50430
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana telefaks 01/474-24-32, tel.: 01/474-25-77.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: za gradbena in obrtniška dela za stavbe: komandna stavba, skladiščna lopa in relejne
hišice za objekt: RTP 400/110 kV Krško
z razpletom daljnovodov.
(b) Če je predvidena oddaja delov
ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: sprejemljiva celovita
ponudba.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: RTP 400/110 kV
Krško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: avgust - oktober
2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v Prenosu električne energije II. nadstropje, Andreja Mihevc,
dodatne informacije Ciril Bogataj.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 75.000 SIT, virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
žiro račun št. 50106-601-90093. DDV je
zajet v ceni.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 7. 2001 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana soba 3C5, prevzemnik Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana 27. 7. 2001 ob 10. uri, v dvorani
B/IV. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5 % ponudbene vrednosti z veljavnostjo 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, gotovinsko plačilo, plačilni rok in obračun v skladu z navodili in pogoji v razpisni
dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora bitiu predložena pogodba o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41 do 43 členu
ZJN tudi pogoje navedene v razpisni dokumentaciji (navodilo ponudniku za izdelavo
ponudbe).
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
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o sprejemu ponudbe: ponudba mora
veljati do 27. 10. 2001, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe 10. 8.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (56%), ISO standard (4%),
Potrjene reference ponudnika za predmet
naročila tj. pri izgradnji elektroenergetskih
objektov nad 110 kV (15%), Potrjene reference izvajalca del za predmet naročila tj.
pri izgradnji elektroenergetskih objektov nad
110 kV (25%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 6. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 110-1/00
Ob-50509
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: AC Ljubljana–Kozina, odsek 0150 priključek Vrhnika; izgradnja dodatne plačilne steze
na Cestninski postaji Vrhnika.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: CP Vrhnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 70 dni od uvedbe izvajalca v delo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl.
inž. grad., tel. 01/47-88-331, faks
01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Boštjan Butara, univ. dipl. inž. grad.
– Družba za državne ceste d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 01/30-94-228,
faks 01/30-94-231.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 15. 6. 2001 do
18. 7. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške 60.000 SIT
za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 – Družba za državne
ceste d.o.o., Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 18. 7. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 18. 7.
2001 ob 11. uri, na naslovu Ljubljana, v
veliki dvorani Ministrstva za promet in zveze, Langusova 4, I. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,700.000 SIT in veljavnostjo 172 dni
od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 142
dni oziroma do 8. 12. 2001. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 28. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnješega ponunika je najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
8. 6. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/01
Ob-50510
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: A1/0053
Vrhnika–Logatec; protihrupna zaščita ob
avtocesti A1 za naselje Verd pri Vrhniki.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Verd pri Vrhniki.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del 60 dni od uvedbe izvajalca v delo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl.
inž. grad., tel. 01/47-88-331, faks

01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Boštjan Butara, univ. dipl. inž. grad.
– Družba za državne ceste d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 01/30-94-228,
faks 01/30-94-231.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 15. 6. 2001 do
18. 7. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 40.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50106-601-291863 – Družba za državne
ceste d.o.o., Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 18. 7. 2001 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 18. 7.
2001 ob 9. uri, na naslovu Ljubljana, v veliki
dvorani Ministrstva za promet in zveze, Langusova 4, I. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 3,000.000 SIT in veljavnostjo 172 dni
od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 142
dni oziroma do 8. 12. 2001. Datum odločitve o sprejemu ponudbe je 28. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnješega ponunika je najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
8. 6. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-50528
1. Naročnik: Občina Pesnica.
2. Naslov naročnika: Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru, tel.
02/654-23-09, faks 02/653-07-91.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: prizidek
vrtca v Pesnici pri Mariboru – gradbena,
obrtniška in instalacijska dela.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja gradnje je predvidena
kot celota.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov in predmet razpisa.
4. Kraj izvedbe: Pesnica pri Mariboru.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 20. 7. 2001
do 1. 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
39a, 2211 Pesnica pri Mariboru, Dušan Janežič, tel. 041/771-810.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 18. 6. 2001 do
6. 7. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 2.300 SIT
(DDV je vključen) je treba nakazati na ŽR št.
51800-630-25531.
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: Občina Pesnica, Občinska
uprava, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211
Pesnica pri Mariboru.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 7. 2001 ob 12. uri, Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru – sejna soba (v kleti).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti in mora biti veljavna najmanj 90 dni od odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 60 dni od prejema potrjene začasne 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: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 10. 2001, predvideni datum o odločitvi o sprejemu ponudbe je 15. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: kot v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2001.
Občina Pesnica

Št.

Št. 35205-0011/98
Ob-50533
1. Naročnik: Občina Kamnik, Glavni trg
24, 1240 Kamnik.
2. Naslov naročnika: Občina Kamnik,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik, tel.
01/831-81-00, faks 01/831-81-19.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacije Volčji potok.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvideno.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Volčji potok – Kamnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
nesprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: do 20. 10.
2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, tel.
01/831-81-35, kontaktna oseba: Jože
Štok, univ. dipl. inž. arh.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
20.000 SIT na ŽR Občina Kamnik, št.:
50140-630-810300, pri APP Kamnik, z navedbo “Plačilo RD – izgradnja kanalizacije
Volčji potok”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 7. 2001 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kamnik, Glavni trg 24,
1240 Kamnik – vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 7. 2001 ob 9. uri, Občina Kamnik, Glavni trg 24, sejna soba št. 17/P.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
opredeljeni v razpisni dokumentaciji in pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen ZJN): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu
ZJN: ponudnik je lahko gospodarska
družba ali samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifikacijami za opravljanje tovrstnih
dejavnosti. Ponudnik ne sme biti v stečaju,
imeti mora poravnane davčne in druge z
zakonom določene obveznosti. Podrobnejše zahteve so podane v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
10. 8. 2001, predvideni datum odločitve
17. 7. 2001.
15. Merila za ocenjevanje ponudb: ob
izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev; bo-

50 / 15. 6. 2001 / Stran 3539
do ponudbe ocenjene po merilu najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 6. 2001.
Občina Kamnik
Št. 353-23/01-333
Ob-50559
Št. JN: 18/01
1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih borcev 18, Brežice, 8250 Brežice, faks
07/4990052, tel. 07/4991515.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnji
kanalizacije Šentlenart, II. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za celoto-za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekt je že
izdelan.
4. Kraj izvedbe: Občina Brežice, KS
Šentlenart.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so sprejemljive pod
pogoji, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni
začetek del je 1. 8. 2001, čas izvedbe tri
mesece.
7. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki pisno ali telefonsko naročijo razpisno dokumentacijo na
naslovu GEMIS d.o.o., Cesta prvih borcev
11, 8250 Brežice, telefon 07/4966-550,
07/4966-551, faks 07/4966-552.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do zaključno z
dne 10. 7. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki morajo pred naročilom razpisne dokumentacije nakazati
19.635 SIT na žiro račun GEMIS d.o.o., št.
51620-601-16866 kot plačilo razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 9.30, dne 11. 7.
2001.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v sredo, dne 11. 7.
2001 ob 13.30 na naslovu Občina Brežice,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, sejna soba v pritličju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: pogoji
financiranja in plačevanja so razvidni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
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47. člen): skupina ponudnikov mora prevzeti pravno obliko, skladno z ZJN.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: skladno z ZJN in zahtevami razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: v skladu z razpisno dokumentacijo.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(30%), reference ponudnika pri podobnih
delih (20%), strokovna usposobljenost ponudnika; kadri, oprema (10%), reference
vodilnega kadra pri podobnih delih (10%),
izkušnje naročnika s ponudnikom (10%), delež opravljenih del z lastno operativo in lastnimi kadri (20%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ostale informacije o naročilu so razvidne iz razpisne dokumentacije.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: ni predhodnega razpisa.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2001.
Občina Brežice
Št. 353-22/01-333
Ob-50561
Št. JN: 19/01
1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih borcev 18, Brežice, 8250 Brežice, faks
07/4990052, tel. 07/4991515.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacije zbirnega kanala ZK5, Brežice.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za celoto-za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekt je že
izdelan.
4. Kraj izvedbe: Občina Brežice, KS
Šentlenart.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe so sprejemljive pod pogoji,
ki so določeni v razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni začetek del je 1. 8. 2001, čas izvedbe tri
mesece.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
zainteresirani ponudniki pisno ali telefonsko
naročijo razpisno dokumentacijo na naslovu
GEMIS d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250
Brežice,
telefon
07/4966-550,
07/4966-551, faks 07/4966-552.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do zaključno z
dne 10. 7. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki morajo pred naročilom razpisne dokumentacije nakazati
19.635 SIT na žiro račun GEMIS d.o.o., št.
51620-601- 16866 kot plačilo razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je po-
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trebno predložiti najkasneje do 9.30, dne
11. 7. 2001.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v sredo, dne 11. 7.
2001 ob 14.30 na naslovu Občina Brežice,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, sejna soba v pritličju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: pogoji
financiranja in plačevanja so razvidni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
47. člen): skupina ponudnikov mora prevzeti pravno obliko, skladno z ZJN.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: skladno z ZJN in zahtevami razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: v skladu z razpisno dokumentacijo.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(30%), reference ponudnika pri podobnih
delih (20%), strokovna usposobljenost ponudnika; kadri, oprema (10%), reference
vodilnega kadra pri podobnih delih (10%),
izkušnje naročnika s ponudnikom (10%), delež opravljenih del z lastno operativo in lastnimi kadri (20%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ostale informacije o naročilu so razvidne iz razpisne dokumentacije.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: ni predhodnega razpisa.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2001.
Občina Brežice
Št. 343-62/01-333
Ob-50568
Št. JN: 20/01
1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih borcev 18, Brežice, 8250 Brežice, faks
07/4990052, tel. 07/4991515.
3. (a) Opis in obseg gradnje: modernizacija javnih poti na območju Brezovice,
I. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za celoto-za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekt je že
izdelan.
4. Kraj izvedbe: Občina Brežice, KS Bizeljsko, Brezovica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe so sprejemljive pod pogoji,
ki so določeni v razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni
začetek del je 1. 8. 2001, čas izvedbe tri
mesece.

7. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki pisno ali telefonsko naročijo razpisno dokumentacijo na
naslovu GEMIS d.o.o., Cesta prvih borcev
11, 8250 Brežice, telefon 07/4966-550,
07/4966-551, faks 07/4966-552.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do zaključno z
dne 10. 7. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki morajo pred naročilom razpisne dokumentacije nakazati
19.635 SIT na žiro račun GEMIS d.o.o., št.
51620-601- 16866 kot plačilo razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 9.30, dne 11. 7.
2001.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v sredo, dne 11. 7.
2001 ob 12.30 na naslovu Občina Brežice,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, sejna soba v pritličju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: pogoji
financiranja in plačevanja so razvidni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
47. člen): skupina ponudnikov mora prevzeti pravno obliko, skladno z ZJN.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: skladno z ZJN in zahtevami razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: v skladu z razpisno dokumentacijo.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(30%), reference ponudnika pri podobnih
delih (20%), strokovna usposobljenost ponudnika; kadri, oprema (10%), reference
vodilnega kadra pri podobnih delih (10%),
izkušnje naročnika s ponudnikom (10%), delež opravljenih del z lastno operativo in lastnimi kadri (20%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ostale informacije o naročilu so razvidne iz razpisne dokumentacije.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: ni predhodnega razpisa
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2001.
Občina Brežica
Št. 343-61/01-333
Ob-50569
Št. JN: 21/01
1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih borcev 18, Brežice, 8250 Brežice, faks
07/4990052, tel. 07/4991515.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: modernizacija lokalnih cest in javnih poti KS Cerklje
ob Krki in KS Mrzlava vas, I. faza (Zgornja
Pirošica – Piroški vrh, križišče lokalna cesta Stankovo–Kraška vas, L-1744m).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za celoto-za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekt je že
izdelan.
4. Kraj izvedbe: Občina Brežice, KS
Cerklje ob Krki, Zg. Pirošica, Piroški vrh,
Stankovo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe so sprejemljive pod pogoji, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni
začetek del je 1. 8. 2001, čas izvedbe tri
mesece.
7. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki pisno ali telefonsko naročijo razpisno dokumentacijo na
naslovu GEMIS d.o.o., Cesta prvih borcev
11, 8250 Brežice, telefon 07/4966-550,
07/4966-551, faks 07/4966-552.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do zaključno z
dne 10. 7. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki morajo pred naročilom razpisne dokumentacije nakazati
19.635 SIT na žiro račun GEMIS d.o.o., št.
51620-601-16866 kot plačilo razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 9.30, dne 11. 7.
2001.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v sredo, dne 11. 7.
2001 ob 11.30 na naslovu Občina Brežice,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, sejna soba v pritličju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: pogoji
financiranja in plačevanja so razvidni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
47. člen): skupina ponudnikov mora prevzeti pravno obliko, skladno z ZJN.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: skladno z ZJN in zahtevami razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: v skladu z razpisno dokumentacijo.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(30%), reference ponudnika pri podobnih
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delih (20%), strokovna usposobljenost ponudnika; kadri, oprema (10%), reference
vodilnega kadra pri podobnih delih (10%),
izkušnje naročnika s ponudnikom (10%), delež opravljenih del z lastno operativo in lastnimi kadri (20%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ostale informacije o naročilu so razvidne iz razpisne dokumentacije.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: ni predhodnega razpisa.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2001.
Občina Brežica
Št. 355-9/01-333
Ob-50570
Št. JN: 22/01
1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih borcev 18, Brežice, 8250 Brežice, faks
07/4990052, tel. 07/4991515.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
obstoječih vodovodov v KS Cerklje ob
Krki, I. faza, 2. etapa.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za celoto – za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekt je že
izdelan.
4. Kraj izvedbe: Občina Brežice, KS
Cerklje ob Krki - Cerklje ob Krki, Črešnjice,
Zasap in Hrastje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so sprejemljive pod pogoji, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni
začetek del je 1. 8. 2001, čas izvedbe pet
mesecev.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
zainteresirani ponudniki pisno ali telefonsko
naročijo razpisno dokumentacijo na naslovu
GEMIS d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250
Brežice,
telefon
07/4966-550,
07/4966-551, faks 07/4966-552.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do zaključno z
dne 10. 7. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki morajo pred naročilom razpisne dokumentacije nakazati
19.635 SIT na žiro račun GEMIS d.o.o., št.
51620-601-16866 kot plačilo razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 9.30, dne 11. 7.
2001.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v sredo, dne 11. 7.
2001 ob 10.30 na naslovu Občina Brežice,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, sejna soba v pritličju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skladu z razpisno dokumentacijo.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: pogoji
financiranja in plačevanja so razvidni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
47. člen): skupina ponudnikov mora prevzeti pravno obliko, skladno z ZJN.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: skladno z ZJN in zahtevami razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: v skladu z razpisno dokumentacijo.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(30%), reference ponudnika pri podobnih
delih (20%), strokovna usposobljenost ponudnika; kadri, oprema (10%), reference
vodilnega kadra pri podobnih delih (10%),
izkušnje naročnika s ponudnikom (10%), delež opravljenih del z lastno operativo in lastnimi kadri (20%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ostale informacije o naročilu so razvidne iz razpisne dokumentacije.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: ni predhodnega razpisa
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2001.
Občina Brežice
Št. 027-50-1/05
Ob-50613
1. Naročnik: Občina Gorenja vas – Poljane
2. Naslov naročnika: Občina Gorenja
vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224
Gorenja vas; tel: 04/518-31-00, faks
04/518-31-01.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
občinskih cest v občini Gorenja vas –
Poljane.
Ocenjena vrednost del je: 22,000.000
SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: – vse razpisane vrste blaga ali
storitev iz celotnega razpisa (gradbena
dela).
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: občinske ceste na območju občine Gorenja vas – Poljane.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: avgust – oktober.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224
Gorenja vas, Ivan Petrovčič, tel: 04/518
31 02, GSM: 031/582 643.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko zahteva od objave tega
razpisa do 2. 8. 2001, vsak dan od 8. do
12. ure.

Stran

3542 / Št. 50 / 15. 6. 2001

(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo proti plačilu
10.000 SIT na žiro račun naročnika št.:
51510-630-0050225, sklic – 11.4.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 2. 8. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Gorenja vas –
Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas.
9. Datum, čas in kraj opiranja ponudb:
2. 8. 2001 ob 12.15. uri, v sejni sobi občine Gorenja vas – Poljane.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za zavarovanje resnosti ponudbe je potrebno
predložiti bančno garancijo v višini 10%
vrednosti javnega naročila in mora veljati še
30 dni po izteku ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvršujejo po določbah zakona o izvrševanju proračuna, v roku 60 dni od dneva
prejema situacije v tajništvu občine Gorenja
vas – Poljane.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je izbrana kot najugodnejša (47. člen
zakona o javnih naročilih): v skladu z zakonom o javnih naročilih.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb, oziroma
do podpisa pogodbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 90%, reference 5%, finančna
usposobljenost 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: informacije dobijo interesenti pri Ivanu Petrovčiču, Občina Gorenja vas – Poljane, tel: 04/518 31 02.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
18. Datum odposlanja zahtevka za objavo: 8. 6. 2001.
Občina Gorenja vas – Poljane
Št. 031-01/01-443/58
Ob-50666
1. Naročnik: Občina Žužemberk.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 33,
8360 Žužemberk, tel. 07/388-51-80, faks
07/388-51-81, e-mail: obcina.zuzemberk.@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptacija obstoječe stavbe Osnovne šole Prevole.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: predvidena je oddaja del v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ne vključuje
izdelavo projektov.
4. Kraj izvedbe: Prevole 32, 8362 Hinje.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: julij, avgust, september 2001, oziroma po dogovoru z investitorjem.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8000 Novo mesto, Darko Pucelj.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 4. 7. 2001,
vsak delovnik med 7. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, znesek se nakaže na ŽR Občine Žužemberk, št.
52100-630-40141, s pripisom “Razpisna
dokumentacija za adaptacijo obstoječe stavbe OŠ Prevole“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 11. 7.
2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Žužemberk, Grajski trg
33, 8360 Žužemberk.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 7. 2001 ob 11. uri, v sejni sobi Občine
Žužemberk.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 3,5 milijone SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računa oziroma situacije je min. 60
dni od prejema računa oziroma situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v 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 razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od odpiranja ponudb, podrobneje je
določeno v razpisni dokumentaciji, predvideni datum odločitve o ponudbi je 16. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(90%), plačilni pogoji (5%), reference (5%);
podrobneje je obrazloženo v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dokumentacija je na vpogled pri investitorju, Občini Žužemberk, Grajski trg 33,
8360 Žužemberk.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2001.
Občina Žužemberk
Št. 40206-1-2
Ob-50669
1. Naročnik: Občina Dobrovnik - Dobronak Község.
2. Naslov naročnika: Dobrovnik 297,
9223 Dobrovnik, tel. 02/579-90-70, faks:
02/579-90-72.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacije v Občini Dobrovnik 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: Dobrovnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: 1. 10.
2001, dokončanje 20. 12. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik Hrelja Csaszar Irma tel. 02/579-90-70.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki vsak
uradni dan (ponedeljek, sreda, petek) med
8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT - plačilo s prenosnim nalogom Atrij Odranci d.o.o. št.
03125-1009808936 s pripisom “razpisna
dokumentacija- kanalizacija Dobrovnik“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 7. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Dobrovnik, Dobrovnik
297, 9223 Dobrovnik.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 7. 2001 ob 13. uri v sejni sobi
Kulturnega doma Dobrovnik, Dobrovnik
297, 9223 Dobrovnik.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija. Za resnost ponudbe v višini
10 % ocenjene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: zakon
v o izvrševanju proračuna - v roku 90 dni od
dneva izstavitve situacije. Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po določbah razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena vrednost, plačilni pogoji, refenece ponudnika, garancija ponudnika za izvedena
dela. Podrobneje bodo definirana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2001.
Občina Dobrovnik-Dobronak Község
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ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku
Št. 542-1/00
Ob-50418
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor-Agencija RS za okolje, Ministrstvo za
gospodarstvo RS, Ministrstvo za zdravje Urad RS za kemikalije, Občina Mežica, Občina Črna na Koroškem. Pooblaščeni naročnik je Ministrstvo za zdravje - Urad RS za
kemikalije.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor-Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana, Ministrstvo za gospodarstvo RS, Kotnikova 5, Ljubljana, Ministrstvo
za zdravje RS - Urad RS za kemikalije, Breg
14, Ljubljana, Občina Mežica, Trg svobode
1, Mežica, Občina Črna na Koroškem, Center 101, Črna na Koroškem. Pooblaščeni
naročnik je Ministrstvo za zdravje - Urad RS
za kemikalije, Breg 14, 1000 Ljubljana,
faks: 01/478-62-66.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: številka kategorije
8 v Prilogi 1A zakona o javnih naročilih:
storitve za raziskave in razvoj, razen naročil
za storitve na področju raziskav in razvoje,
od katerih za lastno uporabo pri vodenju
svojih zadev nima izključnih koristi le naročnik, pod pogojem da naročnik ponujeno storitev v celoti plača.
4. Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Zgornja Mežiška dolina.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok za začetek
izvajanja projekta je največ 30 dni po podpisu pogodbe, rok za dokončanje pa je
20. 11. 2002.

Št.

8. (a) Polni naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za zdravje – Urad RS za kemikalije,
Breg 14, 1000 Ljubljana, svetovalka direktorice Mojca Jeraj Pezdir.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12.00 ure do 17. 7. 2001 do 10.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 7. 2001 do
10. ure. Za ponudbe, ki bodo poslane po
pošti velja, da morajo do tega dne in do te
ure prispeti na kraj določen za predložitev
ponudb.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Ministrstvo za zdravje RS,
Urad RS za kemikalije , Breg 14, tajništvo,
I. nadstropje, 1000 Ljubljana, ponudbo je
potrebno oddati v zaprti ovojnici z vidno oznako: “Ne odpiraj, ponudba za izdelavo projektne naloge Primerjalna študija onesnaženosti okolja v Zgornji Mežiški dolini med
stanji v letih 1989 in 2001”, z naslovom
naročnika in firmo ponudnika.
10. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb: 17. 7. 2001, ob 12. uri, sejna soba
na Uradu RS za kemikalije, Breg 14, 1000
Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo računa za vsako fazo projektne naloge
plačevanje bo po terminskem planu določenem v pogodbi in bo možno le po predhodni predložitvi delnih poročil in potrditvi le
tega s strani projektnega sveta.
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: zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev ter njegove finančno-poslovne in tehnične sposobnosti so poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu zakona o
javnih naročilih opredeljene v splošnih in posebnih razpisnih pogojih naročnika.
15. (a) Navedba o tem, ali je izvedba
naročila te storitve z zakonom, predpisi

MERILA

1.
1/1
1/2
2.
1/1
1/11
1/12
1/13

Ponudbena cena razpisanih del
Upoštevana bodo odstopanja ponudbene cene največ 20% navzgor oziroma 10%
navzdol od orientacijske cene
10 % pod orientacijsko ceno - orientacijska cena
orientacijska cena - 20 % nad orientacijsko ceno
(Delež se ugotavlja glede na % odstopanja ponudbene cene od orientacijske)
Reference ponudnika in projektne skupine ponudnika za področje razpisanih del
in za obdobje zadnjih (3) let
Reference ponudnika
izdelanih strokovnih podlag konkretnega območja
za razpisovalca del / naročnika
po vrstah dokumentacije
- strokovne podlage
(1)
- študije
(1)
- raziskave
(1)
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ali upravnimi določbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zahtevajo naročilo: naročilo se izvaja na podlagi 8. člena v povezavi z drugim odstavkom 56. člena ter z
11. točko 60. člena Zakona o kemikalijah
(Uradni list RS, št. 36/99).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
da-imena osebja in strokovne klasifikacije
morajo biti navedene v skladu z razpisno
dokumentacijo.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 15. 10. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 7. 9.
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb, teža in
način uporabe meril (50. in 51. člen
ZJN-1): merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril so določeni v razpisni
dokumentaciji, in sicer so:
– cena ponudbe (maks. 40 točk).
Naročnik bo upošteval ponudbe, katerih
cena je 20% višja ali 10% nižja od ocenjene
vrednosti javnega naročila (22,269.000
SIT). Ocenjena vrednost javnega naročila je
izražena brez davka na dodano vrednost
(DDV);
– reference ponudnika in projektne skupine ponudnika za področje razpisanih del
in za obdobje zadnjih (3) let (maks. 30 točk).
Naročnik bo upošteval referenčno listo
ponudnikovih strank. Ponudnik naj navede,
katere programe ima pri posamezni stranki;
– kadrovska zasedba projektne skupine
ponudnika (maks. 15 točk).
Naročnik bo upošteval višjo izobrazbeno
strukturo ponudnika;
– razpolaganje z ustreznimi podatki
(maks. 8 točk).
Naročnik bo preveril navedbo podatkov
s katerimi ponudnik razpolaga za izvedbo
projektne naloge;
– kakovost ponudbe. (maks. 5 točk).
Naročnik bo upošteval predloženo potrdilo o pridobljenem certifikatu ISO 9001;
– tehnična opremljenost podjetja (maks.
2 točki).
Naročnik bo preveril ustreznost navedene tehnične opremljenosti ponudnika za izvedbo projektne naloge.
Ovrednotenje meril za izbiro najugodnejšega ponudnika:
Vrednost merila
%

40 %

Max.
točke

40
100%-80%
80%-0%

30 %
10 %

40-32
32-0
30

40 %
30 %
30 %

4
3
3
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MERILA

2/2
2/21
2/22

3.
3/1
3/11

3/12
3/2
3/21
4.

5.
6.

Vrednost merila
%

Reference celotne projektne skupine ponudnika
za razpisovalca del / naročnika
po vrstah dokumentacije
- strokovne podlage
(2)
- študije
(3)
- raziskave
(1)
Kadrovska zasedba projektne skupine ponudnika
Odgovorni nosilec naloge
stopnja izobrazbe
- doktor znanosti
- magister
- diplomirani inžinir
vrsta izobrazbe
ustreza / delno ustreza / ne ustreza
(4)
(2)
(0)
Projektna skupina
Interdisciplinarnost in ustreznost izobr. strukture
ustreza / delno ustreza / ne ustreza
(9)
(4,5)
(0)
Razpolaganje z ustreznimi podatki
več, kot je zahtevano
v celoti pokriva
manj kot je zahtevano
Kakovost ponudbe
Ponudnik ima/nima certifikat ISO 9001
Ustrezna tehnična opremljenost
da / ne
SKUPAJ:

Max.
točke

20 %
70 %
30 %
(1)
(2)
(1)

14
6

(0)
(0)
(0)
15 %
6%
2%

15
40 %
30 %
30 %

4%

0,8
0,6
0,6
4

9%

9

8%

8
8
6
2
5

5%
100%
2%

2

100 %

100

18. Druge informacije o naročilu: pojasnila bo naročnik posredoval samo na pisno zahtevo ponudnikov, ki bo prišla v
pisni obliki po pošti ali po faksu na številko: 01/478-62-66 najkasneje pet dni pred
potekom roka za predložitev ponudb.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum, ko je predstavnik naročnikov odposlal zahtevo za objavo: 6. 6.
2001.
Ministrstvo za okolje
in prostor-Agencija RS za okolje,
Ministrstvo za gospodarstvo RS,
Ministrstvo za zdravje,
Urad RS za kemikalije,
Občina Mežica,
Občina Črna na Koroškem

Št. 90335-5/2001-4
Ob-50275
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 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: 7. točka Priloge
1 A - računalniške storitve in sorodne
opreme.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4.1. Dopolnitev obstoječih programskih
rešitev s področja zemljiškega katastra in
katastra stavb.
5. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo delno v prostorih naročnika (izpostav območnih geodetskih uprav) delno pa v prostorih

izvajalca, v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek je takoj
po uveljavitvi pogodb, rok dokončnega prevzema oziroma dokončanja pa je 30. 6.
2002.
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 ulica 12, Ljubljana, Nives Jurcan, tel. 01/478-49-27, soba P24.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
16. 7. 2001 do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačanje. Cena enega izvoda razpisne dokumentacije je
5.000 SIT - ŽR: 50100-840-061-6163

sklic na 18 25127-7141998-99 (štev. rač.
- 4 mesta) 01.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 7. 2001 do
9.30.
(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: 16. 7. 2001 ob 10. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
– če je ponudbena cena večja od
30,000.000 SIT, priloži ponudnik zavarovanje resnosti ponudbe v obliki nepreklicne
bančne garancije na prvi poziv v višini 5%
od ponudbene cene,
– če
ponudbena
cena
presega
5,000.000 SIT in je manjša od 30,000.000
SIT, mora ponudnik za zavarovanje resnosti
ponudbe izročiti naročniku bianco menico v
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višini 5% od ponudbene cene skupaj s pooblastilom za njeno izpolnitev - veljavnost do
16. 9. 2001.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalogo 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: /
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 evidentiranju nepremičnin,
državne meje in prostorskih enot (ZENDMPE), Ur. l. RS, št. 52/2000.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da (v
skladu z obrazci iz razpisne dokumentacije).
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 16. 9. 2001, naročnik bo sprejel odločitev o izbiri predvidoma do 25. 7. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kvalifikacije ponudnika in podizvajalcev, reference vodje naloge in sodelujočih strokovnjakov, metodološki pristop.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Sektor za nepremičnine, tel.
01/478-48-84, oziroma 01/478-48-85.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 6. 2001.
Geodetska uprava
Republike Slovenije
Št. A-9/01
Ob-50298
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava in dobava varnostnih ograj za potrebe interventne zamenjave na državnih cestah v Republiki Sloveniji za leto 2001 in 2002.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso spremenljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: izbrani ponudnik
bo izvajal javno naročilo do 30. 11. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija

Št.

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 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.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 16. 7.
2001 ob 11.30, v veliki sejni dvorani I. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 30,000.000 SIT je
potrebno 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.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
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 skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno navedeni in razčlenjeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
18. 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
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promet-Direkcija RS za ceste – Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 6. 2001.
Direkcija RS za ceste
Št. 16/01
Ob-50347
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje kontrole osnih pritiskov in dimenzij tovornih
vozil na območju RS za leto 2001 in
2002.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso spremenljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: izbrani ponudnik
bo izvajal javno naročilo do 30. 11. 2002.
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 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.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 16. 7.
2001 ob 11. uri v veliki sejni dvorani I.
nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 30,000.000
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.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
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nudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno navedeni in razčlenjeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
18. 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.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 6. 2001.
Direkcija RS za ceste
Št. 90105-1/2001-3
Ob-50357
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 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: 27. Točka Priloge 1 B - druge storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
4.1 izmera in izračun nivelmanskega poligona Črnomelj - Metlika in Semič-Gradac,
4.2 izmera in izračun nivelmanskega poligona Šentvid pri Stični - Litija,
4.3 izmera in izračun nivelmanskega poligona Kranj - Škofja Loka - Železniki - Podbrdo.
5. Kraj izvedbe:
– za nalogo pod 4.1: Črnomelj, Metlika,
Semič,
– za nalogo pod 4.2: Šentvid, Litija,
– za nalogo pod 4.3: Kranj, Škofja Loka, Podbrdo.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek je takoj
po uveljavitvi pogodb, rok dokončnega pre-
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vzema oziroma dokončanja pa je določen v
razpisni dokumentaciji.
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 ulica 12, Ljubljana, Nives Jurcan, tel. 01/478-49-27, soba P24.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
17. 7. 2001 do 9.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo. Cena enega izvoda razpisne dokumentacije je
4.000 SIT - ŽR: 50100-840-061-6163
sklic na 18 25127-7141998-00002000.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 7. 2001 do
9.30.
(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: 17.7. 2001 ob 10. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naloge 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: so določeni v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: za geodetska podjetja.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o geodetski dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 8/2000).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: v skladu
z obrazci iz razpisne dokumentacije.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 16. 8. 2001, naročnik bo sprejel odločitev o izbiri predvidoma do 1.8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: merila
so določena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o
naročilu: Sektor za geodezijo, tel.
01/478-48-63.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 6. 2001.
Geodetska uprava
Republike Slovenije
Št. 444/2001
Ob-50359
1. Naročnik: Občina Divača.
2. Naslov naročnika: Občina Divača,
Kraška cesta 32, 6215 Divača, tel.
05/708-20-00, faks 05/708-20-20.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: prevozi osnovnošolskih otrok v šolskem letu
2001/2002 v Občini Divača.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: šolski okoliš Osnovne
šole dr. Bogomirja Magajne Divača.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
druge variante niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: vse dni v šolskem letu 2001/2002 – s pričetkom 1. 9.
2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Divača, Občinska uprava, Kraška cesta 32,
6217 Divača, Hreščak Zdenka.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame do roka za
predložitev ponudb, vsak delovni dan od
10. 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: ponedeljek, 9. 7.
2001 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudba se odda v sprejemni
pisarni Občine Divača, Kraška cesta 32,
6215 Divača.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 7. 2001 ob 11.30, v prostorih
Občine Divača, Kraška cesta 32, 6215 Divača.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni rok plačila 30 dni po prejemu računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): ni
zahtevana.
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: zahtevana pisna dokazila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so
navedena v razpisni dokumentaciji, dodatni
pogoj, ki ga morajo izpolniti ponudniki je:
– da v ponudbi navedejo, če bodo izvedbo naročila delno ali v celoti zaupali podizvajalcu.
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
(Uradni list RS, št. 72/94, 54/96, 48/98,
7/99, 65/99 in 36/00), Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki
vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok (Uradni list RS, št. 78/99).
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(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
do 31. 8. 2001, predviden datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 31. 7. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 6. 2001.
Občina Divača
Ob-50360
1. Naročnik: Občina Radlje ob Dravi.
2. Naslov naročnika: Mariborska 7,
2360
Radlje
ob
Dravi,
tel./faks
02/88-71-401, 02/88-71-211.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: opravljanje prevozov učencev (avtobusni in s kombiniranim vozilom) iz šolskega okoliša Občine Radlje ob Dravi.
Podrobnejši opis storitev se nahaja v razpisni dokumentaciji.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko ponudijo eno ali več ali vse
razpisane relacije.
5. Kraj izvedbe: Območje Občine Radlje ob Dravi.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: za šolsko leto
2001/2002 z možnostjo podaljšanja.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Radlje
ob Dravi, Mariborska 7, 2360 Radlje ob
Dravi, kontaktna oseba je Draga Črešnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
do vključno ponedeljka, 2. julija 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 4. julija 2001
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska 7, 2360 Radlje ob Dravi. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom “Ne odpiraj – ponudba za šolske
prevoze”.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. julij ob 12. uri v sejni sobi Občine
Radlje ob Dravi, soba 313/III.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot
izhaja iz vzorca pogodbe, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.
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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): 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.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: v skladu z zahtevami za prevoz šolskih
otrok.
(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 in 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: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 15. 9. 2001. Predvideni datum o
sprejemu odločitve je 15. avgust 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisno dokumentacijo.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2001.
Občina Radlje ob Dravi
Ob-50363
1. Naročnik: Občina Horjul.
2. Naslov naročnika: Horjul 57, 1354
Horjul.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: prevozi predšolskih in osnovnošolskih otrok iz Občine
Horjul v Osnovno šolo Horjul.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko ponudi vse razpisane relacije in vsako relacijo posebej.
5. Kraj izvedbe: Območje Občine
Horjul.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: šolsko leto
2001/2002, z možnostjo podaljšanja.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Horjul,
Horjul 57, 1354 Horjul, Jana Jereb.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
vsak delovni dan do roka oddaje ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 7. 2001 do
9. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Horjul, Horjul 57, 1354
Horjul.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 7. 2001 ob 9. uri v sejni sobi
Občine Horjul.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v 30 dneh po prejemu računa za opravljeno
storitev.
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: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: v skladu z zahtevami za prevoz šolskih
otrok.
(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 voznik vozil s katerimi se vozijo skupine
otrok in 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 15. 9. 2001. Predvideni datum
odločitve o sprejemu poudbe: 20. 7. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na Občini Horjul, tel. 01/75-49-146 Jana Jereb.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 6. 2001.
Občina Horjul
Ob-50364
1. Naročnik: Dom starejših občanov Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Ul. 21. oktobra
19c, 8340 Črnomelj.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje storitev
čiščenja, pranja in likanja.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Dom starejših občanov
Črnomelj, ul. 21. oktobra 19c.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: po podpisu pogodbe.
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8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Dom starejših
občanov Črnoemlj, ul. 21. oktobra 19c,
8340 Črnomelj, tajništvo: Ksenija Pezdirc,
dodatne informacije: Valerija Lekič Poljšak.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak delovni
dan do roka za oddajo ponudbe od 9. do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 8.000 SIT, Ž.R.
52110-603-33283, sklic 99999.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 9. 7. 2001
do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Dom starejših občanov Črnomelj, Ul. 21. oktobra 19c, 8340 Črnomelj,
tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 7. 2001, ob 10. uri soba št. 14,
Dom starejših občanov Črnomelj, ul. 21.
oktobra 19c, Črnomelj.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeni 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): ne.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno navedeni v navodilih ponudnikom za izdelavo
ponudbe.
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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna najmanj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb, predvideni rok odločitve
o sprejemu je 10 dni po odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponujena končna cena ob izpolnjevanju
vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ne.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 6. 2001.
Dom starejših občanov Črnomelj
Št. 350-03-2/2001-0503
Ob-50361
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, tel. 07/49-81-302, faks
07/49-22-221.
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–
2000 in družbenega plana Občine Krško
za obdobje 1986–1990; gre za storitve
po 12. točki priloge I A – storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik mora oddati ponudbo za celoto
razpisanih del.
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 30 mesecev od
sklenitve pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja, pri
Vojku Sotošku ali pri Albini Bezjak.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan med
8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo za 5.500 SIT, ki jih je potrebno nakazati na žiro račun št.
51600-630-13042.
Oseba, ki nudi dodatne informacije je
Vojko Sotošek ali Albina Bezjak, Občina Krško, Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 7. 2001 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Oddelek za urejanje
prostora in varstvo okolja.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 7. 2001 ob 10.30, v sejni sobi
“D” Občine Krško.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% vrednosti naročila.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu s predpisi o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
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:
a) da ima veljavno registracijo,
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 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,
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,
i) da izpolnjuje pogoje iz 69. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: v skladu z 69. členom Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o urejanju prostora, Zakon o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor
in ostali predpisi, ki urejajo to področje.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da, v skladu z
zahtevami v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni, datum odločitve 9. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena,
– reference ponudnika samo za področje razpisanih del v zadnjih petih letih,
– reference kadra,
– sposobnost ponudnika, da razpisana
dela izvede z lastno programsko opremo,
– plačilni pogoji,
– izdelava planov v digitalni obliki.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2001.
Občina Krško
Ob-50493
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana, faks 01/291-48-22, tel.
01/291-21-44.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: popravilo progovne mehanizacije v lasti sekcij Infrastrukture v letu 2001.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
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za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek avgust, dokončanje december 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, Janez Limbek, stroj. inž., tel.
01/291-21-44 (pisarna Janeza Limbeka je
na Trgu OF 7 – pritličje).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
30. 6. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
10.000 SIT na žiro račun naročnika, št.
50100-601-501744, ali na glavni blagajni
Slovenskih železnic, d.d., Kolodvorska 11,
Ljubljana, soba št. 115, kjer tudi dobijo potrdilo o plačilu.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 7. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, tajništvo
poslovnega področja infrastrukture, soba
št. 203.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 7. 2001 ob 11. uri, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana, steklena dvorana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 3% ponudbene cene.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Ur. l. RS,
št. 32/01), Zakona o poroštvu RS za obveznosti Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih za financiranje določenih del gradnje in vzdrževanje javne
železniške infrastrukture (Ur. l. RS, št.
30/01), Zakona o javnih financah (Ur. l.
RS, št. 79/99) in na njihovi podlagi sprejetimi podzakonskimi akti.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
ponudnik s podizvajalci ali skupina ponudnikov.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o

Št.

sprejemu ponudbe: 60 dni od roka, določenega za predložitev ponudbe.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– rok dokončanja del 30%,
– cena 70%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 6. 2001.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Ob-50494
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec, tel. 02/882-34-00,
faks 02/884-23-93.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI s površinskimi načrti in PZR za sanacijo in dograditev kirurško-ginekološkega bloka SB
SG – priloga ZJN-1 1 A – storitve: 12.
Ocenjena
vrednost
naročila:
48,000.000 SIT.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba storitve v celoti.
5. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
5 mesecev od podpisa pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Suzana Dolar, univ.
dipl. ekon., Gosposvetska 1, 2380 Slovenj
Gradec, dodatne informacije samo pisno.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od datuma te objave, ob predložitvi dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št. 51840-603-34212, s pripisom “JR – PGD + PZI”, pripisati davčno
številko. Na ovojnici mora biti popoln naslov
ponudnika.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: od 9. 7. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, nabavna služba, Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 7. 2001 ob 11. uri, v sejni sobi
Ministrstva za zdravje – Sektor za investicije, Dunajska 105, Ljubljana (prvo nadstropje – levo).
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% od ocenjene vrednosti naročila.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno 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): pogodba (en sam ponudnik).
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: določeno (opredeljeno)
v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni od dneva javnega odpiranja. Ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
do 16. 7. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– 100% cena,
– (podrobnosti v razpisni dokumentaciji).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 6. 2001.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Št. 1/01-561/1
Ob-50537
1. Naročnik: Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije,
Gregorčičeva 3, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 3,
3000 Celje, tel. 03/54-346-15, faks
03/54-346-14.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: čiščenje ordinacijskih in poslovnih prostorov za ZD “Jožeta Potrate”, Prešernova 6, 3310 Žalec; ZD Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta
16, 3240 Šmarje pri Jelšah; ZD Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
lahko za vsak zdravstveni dom posebej.
5. Kraj izvedbe: Žalec, Šmarje pri Jelšah, Sevnica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 9. 2001 – 3
leta.
8. (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,
Jože Cerovšek, tel. 03/543-46-15. Lahko
se kliče tudi glavno sestro posameznega
zdravstvenega doma.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave do vključno 5. 7. 2001 do 13. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, v ceno je vključen DDV. Ponudniki morajo znesek nakazati na ŽR: 50700-603-31892, davčna številka 43103375. Ponudnik mora ob vplačilu
navesti tudi svojo davčno številko in točen
naslov, zaradi izstavitve računa.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 7. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 7. 2001 ob 8. uri, Skupnost
zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti
celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica z menično izjavo.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
45-dnevni plačilni rok po izstavitvi računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da zagotovi delovna sredstva in material za čiščenje, prevzem delavcev ter da je v zadnjih treh letih opravljal
podobne storitve vsaj v treh JZ.
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 1. 9. 2001, predvideni datum odločitve
do 15. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, kadrovska struktura zaposlenih.
Podrobnosti meril so navedene v razpisni
dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: lahko dobite pri naročniku.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2001.
Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije
Št. 64-03/01-5
Ob-50387
1. Naročnik: Občina Moravske Toplice.
2. Naslov naročnika: Kranjčeva 3, 9226
Moravske Toplice, tel. 02/548-17-65, faks
02/538-15-02.
3. Vrsta in opis storitve: prevozi osnovnošolskih otrok v Občini Moravske Toplice v šolskem letu 2001/2002.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
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ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsako
relacijo posebej, sklop relacij ali za vse relacije. Ponudbena cena mora biti razvidna za
vsako relacijo posebej.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Moravske Toplice, relacije v razpisni dokumentaciji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik lahko ponudi samo varianto, vezano na razpisno dokumentacijo.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek prevozov
je 3. 9. 2001 ter velja za celo šolsko leto.
8. a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva
3, 9226 Moravske Toplice, kontaktna oseba je Nada Lutarič.
b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure (v
času trajanja razpisa).
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije vplača znesek 5.000
SIT na žiro račun Občine Moravske Toplice
št. 51900-630-76064.
9. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudnik mora predložiti ponudbo do 16. julija 2001 do 12. ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, v zapečatene kuverti, z označenim imenom ponudnika in naročnika z navedbo “Ne odpiraj –
ponudba prevozi učencev v Občini Moravske Toplice“, številko Uradnega lista RS in
datuma objave. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljateja.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. julij 2001 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Moravske Toplice.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila o predpisih: v skladu s predpisi, plačilo za opravljeno storitev
v zakonskem roku.
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.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom; predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: v skladu z zahtevami za prevoz šolskih
otrok.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zahtevajo te vrste storitve: v skladu s predpisi.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do

30. 9. 2001. Naročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi v roku 14 dni od odpiranja
ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: kot v
razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. junij 2001.
Občina Moravske Toplice
Št. 354-01-38/01
Ob-50395
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,
Ljubljana, tel. 01/478-73-10, faks:
01/478-74-25.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: strokovne podlage
za spremembe in dopolnitve zakonske
ureditve varstva okolja s transpozicijo
okoljskih EU predpisov, 27 druge
storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: julij 2001 november 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000
Ljubljana, vložišče, II. nadstropje, Alenka
Manfreda, tel.: 01/478-73-12.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 9. 7. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 7. 2001 do 15.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana, vložišče II.
nadstropje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 7. 2001 ob 10. uri, Dunajska
48, II. nadstropje, velika sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te
storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste
storitve: /
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(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni od oddaje ponudb. Predviden
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
12. 7. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: kakovost ponudnika in projektne skupine maks.
40 točk, kadrovska zasedba projektne skupine maks. 25 točk, ponudbena cena razpisanih del maks. 35 točk.
18. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. junij 2001.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-50399
1. Naročnik: Agencija za energijo RS.
2. Naslov naročnika: Svetozarevska ulica 6, 2000 Maribor, p.p. 1579, tel.
02/22-94-261.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih (1A-8): storitve za
raziskave in razvoj - projekti:
3.1 Primerjalna študija stroškov za izvajanje dejavnosti in cen za uporabo distribucijskih omrežij, rok: junij 2002, maksimalna
cena: 50,000.000 SIT;
3.2 Primerjalna študija stroškov za izvajanje dejavnosti in cen za uporabo prenosnih omrežij, rok: maj 2002, maksimalna
cena: 23,000.000 SIT;
3.3 Večkriterialna študija učinkov reguliranja cen za uporabo omrežij na podjetniški
ravni, rok: maj 2002, maksimalna cena:
30,000.000 SIT;
3.4 Makroekonomski učinki sprememb
cen za uporabo omrežij, rok: april 2002,
maksimalna cena: 20,000.000 SIT;
3.5 Izdelava računalniškega orodja za
analizo obratovanja elektroenergetskega sistema, rok: maj 2002, maksimalna cena:
5,000.000 SIT;
3.6 Izdelava primerjalne študije o kakovosti električne energije na ravni Evropske
unije, rok: maj 2002, maksimalna cena:
7,000.000 SIT;
3.7 Izdelava primerjalne študije o obsegu in cenah sistemskih storitev na ravni
Evropske unije, rok: maj 2002, maksimalna
cena: 7,000.000 SIT;
3.8 Nadzor nad delovanjem trga z električno energijo, rok: julij 2002, maksimalna
cena: 10,000.000 SIT;
3.9 Celovit informacijski sistem Agencije za energijo RS, rok: junij 2002, maksimalna cena: 7,000.000 SIT.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko predloži ponudbo samo za
en projekt ali za več projektov. Za vsak projekt mora biti ponudba predložena v ločeni
ovojnici .
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: po podpisu po-

Št.

godbe. Rok za dokončanje je naveden v
točkah 3 za vsak projekt posebej.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Agencija za
energijo RS Svetozarevska ulica 6, 2000
Maribor Jože Koritnik univ. dipl. inž., tel.
02/22-94-261, joze.koritnik@agen-rs.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 2. julija 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT po položnici
št. žiro računa: 51800-637-25804.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 11. 7. 2001
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Agencija za energijo RS, Svetozarevska ulica 6,2000 Maribor.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 7. 2001 ob 10. uri na Agenciji
za energijo RS Svetozarevska ulica 6, Maribor.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: splošni in zakonski.
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: /
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: 15. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: kot so
v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 6. 2001.
Agencija za energijo RS
Ob-50411
1. Naročnik: Občina Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka,
04/511-23-18.
3. Opis in obseg storitve: izdelava
projektne dokumentacije PGD/PZI za
prenovo in adaptacijo stanovanjsko –
poslovnega objekta Spodnji trg 9a (storitve A-12).
4. Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ne.
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5. Kraj izvedbe: Škofja Loka.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.
7. Datum predvidenega pričetka in dokončanja ali čas izvedbe: okvirni čas izvedbe je 2 meseca po sklenitvi pogodbe.
8. (a) Naslov službe in osebe od katere se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: Občina Škofja Loka – vložišče, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, tel.
04/511-23-00, faks 04/511-23-18, dodatne informacije: Jernej Prevc, tel.
04/511-23-20.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 15. 6. 2001
do 13. 7. 2001, v času uradnih ur.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 7. 2001, do
12. ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Škofja Loka, Mestni trg
15, 4220 Škofja Loka.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 7. 2001 ob 13. uri, v sejni sobi
Občine Škofja Loka, V. nadstropje soba št.
31, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
izvedenih del v minimalnem roku 60 dni od
prejema situacij, 10% pogodbene vrednosti
po pridobitvi gradbenega dovoljenja.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z zakonom.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudniki morajo za priznanje sposobnosti predložiti k ponudbi dokumentacijo zahtevano 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: rok veljavnosti ponudbe ne sme biti krajši od 90 dni od dneva
odpiranja ponudb, odločitev o sprejemu ponudbe je predvidoma 15 dni po odpiranju.
17. Merila za ocenjevanje ponudb: ponudbena cena 60 točk, strokovna priporočila – reference 40 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 6. 2001.
Občina Škofja Loka
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Ob-50413
1. Naročnik: Občina Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka,
04/511-23-18.
3. Opis in obseg storitve: izdelava projektne dokumentacije PGD/PZI za izgradnjo – adaptacijo knjižnice v Škofji
Loki (storitve A-12).
4. Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: Škofja Loka.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.
7. Datum predvidenega pričetka in dokončanja ali čas izvedbe: okvirni čas izvedbe je 3 mesece po sklenitvi pogodbe.
8. (a) Naslov službe in osebe od katere se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: Občina Škofja Loka – vložišče, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, tel.
04/511-23-00, faks 04/511-23-18, dodatne informacije: Alojz Bogataj, tel.
04/511-23-32.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 15. 6. 2001
do 13. 7. 2001, v času uradnih ur.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 7. 2001 do 12.
ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Škofja loka, Mestni trg
15, 4220 Škofja Loka.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 7. 2001 ob 12.30, v sejni sobi
Občine Škofja Loka, V. nadstropje soba št.
31, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
izvedenih del v minimalnem roku 60 dni od
prejema situacij, 10% pogodbene vrednosti
po pridobitvi gradbenega dovoljenja.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z zakonom.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. in 43. členu Zakona o javnih naročilih: ponudniki morajo za priznanje
sposobnosti predložiti k ponudbi dokumentacijo zahtevano 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: rok veljavnosti ponud-
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be ne sme biti krajši od 90 dni od dneva
odpiranja ponudb, odločitev o sprejemu ponudbe je predvidoma 15 dni po odpiranju.
17. Merila za ocenjevanje ponudb: ponudbena cena 60 točk, strokovna priporočila – reference 40 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 6. 2001.
Občina Škofja Loka
Št. 1/2001
Ob-50415
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede.
2. Naslov naročnika: Kidričeva cesta
55a p.p. 165, 4000 Kranj, tel.
04/23-74-262, faks 04/23-74-299, dekanat@fov.uni-mb.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: čiščenje poslovnih prostorov fakultete (14. točka 1A
ZJN – 1).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: Kranj.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 15.8. 2001 do
15 8. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Fakulteta za
organizacijske vede Kranj, tajnik – Jožica
Novak.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
13. 7. 2001 vsak delovni dan med 8. in
12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek):
9.520 SIT na ŽR 51500-609-9165.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 7. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Univerza v Mariboru, Fakulteta
za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a,
Kranj.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 7. 2001 ob 17. uri, soba 706.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47 čl.): predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je nosilec posla.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 14. do 43 čl. Zakona o
javnih naročilih:

– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega ŽR,
– da ponudnik nudi 45 dnevni plačilni
rok,
– da ima ustrezne tehnične zmogljivosti
za izvedbo storitev,
– da ima ustrezne kadrovske kapacitete,
– da ima ustrezne izkušnje z izvedbo tovrstnih del,
– da bo predvidena dela opravljal z lastnimi delavci, ki so pri ponudniku v rednem
delovnem razmerju,
– da bo prevzel v redno delovno razmerje delavce, ki so sedaj opravljali ta dela.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisih ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost?: ni predpisana.
(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 storitev?: ni zahtevano.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 8. 2001.
17. Merila za ocenitve ponudb: najnižja končna cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Jožica Novak, tajnik fakultete.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: ni bil objavljen.
20. Datum odposlane zahteve za objavo: 7. 6. 2001.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede
Ob-50443
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Gerbičeva 60,
1000 Ljubljana, tel. 01/477-91-00, faks
01/283-22-43.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: storitve čiščenja
stavb na podlagi 14. točke 1 A ZJN-1.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja sklopov.
5. Kraj izvedbe: Veterinarska fakulteta,
Gerbičeva 60 in Cesta v Mestni log 47,
1000 Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 8. 2001
do 31. 12. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: Altus consulting, d.o.o., Ljubljana,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, pri
Alenki Grabeljšek. Dodatne informacije o
javnem razpisu lahko ponudniki zahtevajo
na naslovu Altus consulting, d.o.o., Ljubljana, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan od ponedeljka do petka med 10. in 13.
uro, do vključno 12. julija 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 6.000 SIT (v ceni je vštet DDV). Potrdilo
o
vplačilu
na
žiro
račun
50100-601-287741, sklic na št. 34-2000,
po modelu 00, Altus consulting, d.o.o., Ljubljana, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma prispele
najkasneje od 12. julija 2001 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Altus consulting, d.o.o., Ljubljana,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 12. julija
2001 ob 14. uri, na naslovu Veterinarska
fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: v skladu
z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, morajo ponudniki predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, plačljivo
na prvi poziv, v višini 10% ponudbene vrednosti. Bančna garancija mora veljati do 1.
septembra 2001.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu mesečnega računa.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: določeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. septembra 2001. Predviden rok za
odločitev je 20. julij 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena storitve: 60 točk,
2. certifikat kakovosti ISO 9001: 20 točk,
3. strokovna priporočila (reference): 20
točk.
Način uporabe meril in vrednotenje ponudb
sta opredeljena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 6. 2001.
Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta

Št.

Ob-50449
1. Naročnik: Komunala Koper, d.o.o. s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,
6000 Koper, telefaks 05/663-37-06, tel.:
05/663-37-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izdelava “Projektne dokumentacije za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Mestni občini Koper, občini Izola in občini Piran“, po prilogi 1A Št.
kategorije 12 ZJN.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
obseg del določen v razpisni dokumentaciji.
5. Kraj izvedbe: Mestna občina Koper,
občina Izola, občina Piran.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem popisu in ostalih pogojih iz razpisne dokumentacije.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del julij
2001, zaključek v osmih mesecih od sklenitve pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Služba za razvoj in
investicije, Vodja projekta Goran Štrancar,
univ. dipl. inž. gradb, Ulica 15. maja 4, 6000
Koper.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 27.6. 2001 do
15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT (+19% DDV),
na žiro račun Komunale Koper št.
51400-601-10953 z navedbo predmeta naročila.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 7. 2001 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja 4, 6000 Koper.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 7. 2001 ob 12. uri na sedežu Komunale Koper, Ulica 15. maja 4, Koper.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša: skladno z
razpisnimi pogoji.
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: 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: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: skladno z razpisnimi pogoji.
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16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 7. 9. 2001, predviden
datum odločitve o sprejemu ponudbe 17. 7.
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: reference, ponudbena cena, garancijski rok, plačilni pogoji, rok izvršitve del - opis in ovrednotenje določeno v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: orientacijska vrednost naročila je
35,000.000 SIT.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2001.
Komunala Koper, d.o.o. - s.r.l.
Št. 01/2001
Ob-50500
1. Naročnik: Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik.
2. Naslov naročnika: Novi trg 43/a,
1241 Kamnik, tel. 01/831-74-44, telefaks
01/831-76-66.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvajanje prevozov gibalno oviranih učencev in dijakov na področju Republike Slovenije s prilagojenim
vozilom.
Sklic na vrsto storitve po prilogi Zakona o
javnih naročilih:
– priloga 1A, št. Kategorije: 2.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo obsega naslednja dva sklopa:
– sklop 1: dnevni prevozi,
– sklop 2: vikend prevozi.
Ponudniki lahko ponudijo storitev v celoti
(sklopa 1 in 2), ali po posameznih sklopih
in/ali podsklopih v celoti.
5. Kraj izvedbe: prevozi se izvajajo na
dogovorjenih relacijah na območju RS.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki lahko ponudijo samo osnovno ponudbo. V primeru, da ponudnik ponudi še
variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala. Upoštevana bo samo osnovna ponudba.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: naročnik bo z
izbranim(-i) ponudnikom(-i) sklenil pogodbo
za obdobje 12 mesecev, z možnostjo podaljšanja za enako obdobje.
Predvideni datum začetka izvajanja storitve je 3. 9. 2001, predvideni datum zaključka pa 24. 6. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik, Novi trg
43/a, 1241 Kamnik, dodatne informacije:
Breda Leskovšek, tel. 01/831-74-44.
(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 delovnik od 12. do 14. ure.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
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– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50140-603-57109 (Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik), sklicna številka: 29990.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 10. 7. 2001, najkasneje do
13.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko ali
osebno na naslov naročnika: Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik, Novi trg
43/a, 1241 Kamnik.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 10. 7.
2001, ob 14. uri, na naslovu: Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik, Novi trg
43/a, 1241 Kamnik (v sejni sobi).
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe predložiti bančno garancijo.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa 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 prevozih v cestnem prometu
(Ur. l. RS, št. 72/94);
– Pravilnik o napravah in opremi v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 17/00);
– 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: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 27. 11. 2001.
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Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 1. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustreza merilom: cena, število ustrezno prilagojenih vozil in delovne izkušnje.
Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudba prejme za merilo cena je 50 točk,
za število ustrezno prilagojenih vozil je 25
točk ter za delovne izkušnje je 25 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 6. 2001.
Zavod za usposabljanje
invalidne mladine Kamnik
Ob-50502
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za energetiko, št. 354-03-17/01/E.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za okolje
in prostor, Urad za energetiko, Kotnikova 5,
Ljubljana,
tel.
01/478-32-70,
faks
01/432-60-94, e-mail: mirjam.bacnar@gov.si.
3. Vrsta in opis storitev: tehnični in finančni nadzor nad izvajanjem postopnega programa zapiranja Rudnika Trbovlje
Hrastnik, I. faza, programsko obdobje do
leta 2004.
Storitve kategorije 9 (računalniške, revizorske in druge storitve) in kategorije 12 (inženiring storitve) iz priloge I A (po ZJN-1, Ur.
l. RS, št. 39/00).
4. Če je predvidena oddaja, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop,
več sklopov ali za vse skupaj: sprejemljive
so samo ponudbe za celoten obseg razpisanih storitev. Oddaja parcialnih sklopov ni
predvidena.
5. Kraj izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dovoljene.
7. Datum predvidenega začetka ali dokončanja ali časa izvedbe: začetek opravljanja storitev: julij 2001, dokončanje opravljanja storitev: konec decembra 2004.
8. (a) Naslov službe in osebe od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija
in dodatne informacije: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za energetiko, tel.
01/478-32-89, faks 01/432-60-94, oseba
za kontakte in dodatne informacije: Jadranko Medak, univ. dipl. inž. str.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času od 5 dni po
objavi tega javnega razpisa do 5 dni pred
rokom določenim za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV
(19%).
Številka bančnega računa kamor je potrebno nakazati zgornji znesek: Ž.R.
50100-630-10014, sklic na številko:
18-25119-7141998-03170101.
Ministrstvo za okolje in prostor bo izdalo
razpisno dokumentacijo ponudnikom, ki dokumentirajo plačilo prej navedenega zneska.
Ponudnikom iz Slovenije bo ministrstvo,
na njihovo pisno zahtevo odposlalo dokumentacijo tudi po pošti.
Ponudnikom iz tujine ministrstvo razpisne
dokumentacije ne bo pošiljalo s kurirsko pošto.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. julij 2001 do 12. ure.
(b) Naslov vložišča, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48,
1000 Ljubljana (vložišče, II. nadstropje).
10. Datum čas in kraj odpiranja ponudb:
datum in čas odpiranja ponudb: 18. julij ob
10. uri, kraj odpiranja ponudb: Ministrstvo za
okolje in prostor, Urad za energetiko, velika
sejna soba, Kotnikova 5/II, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj, za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe, v višini 3% od ponudbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila/ali sklicevanje na določila v predpisih: Zakon o
izvrševanju proračuna za leto 2001 (ZPPRS
2001) po situacijah, v 60 dneh.
13. Pravna oblika povezane skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
47. člen):
– pogodba med izvajalcem in podizvajalcem,
– v primeru, da bo 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
dobave, 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:
– registriran/z osebjem kvalificiranim po
Zakonu o rudarstvu (Ur. l. RS, 56/99),
– registriran z osebjem za revizorja,
– registrirano z osebjem po ZOGO za
gradbeni nadzor.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
Zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
odločb, ki zadevajo te vrste storitev:
– Zakon o postopnem zapiranju Rudnika
Trbovlje Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Ur. l. RS, št. 61/00),
– Zakon o rudarstvu (Ur. l. RS, št. 56/99),
– Uredba o pravilih za opravljanje tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem
programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik (Ur. l. RS, št. 32/01).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitev: da, obvezno.
16. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 45 dni od datuma določenega za predajo ponudbe, predviden datum sprejema odločitve o sprejemu ponudbe
25. julij 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
a) reference podjetja: maks. 25 točk,
b) reference osebja: maks. 25 točk,
c) ponudbena cena: maks. 50 točk,
skupaj: 100 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2001.
Ministrstvo za okolje in prostor
Urad za energetiko
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Št. 40004-1/01
Ob-50504
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: raziskave onesnaženosti
tal v Republiki Sloveniji, storitve (I B, št.
kateg. 27- druge storitve).
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: storitve se izvajajo na
vzorčnih lokacijah, kot jih predvideva Nacionalni program varstva okolja in na sedežu
izbranega ponudnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti
po razpisnih pogojih, variantne ponudbe ne
bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 12 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: MOP, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, Sabina Hajrič, univ. dipl. prav., II.nadstropje, soba 201/II, tel. 01/478-44-38.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 15. ure,
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 7. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče,
pritličje, tel. 01/478-44-09.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 7. 2001 ob 9. uri, MOP, Agencija
RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba št. 201/II.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji finansiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS in poravnava plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS,
podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi 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:
– da v preteklih treh letih pred začetkom
naročila njegovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi z poslovanjem,
– da je ponudnik nosilec veljavnega splošnega pooblastila za izvajanje obratovalnega
monitoringa za vse vrste tal, ki ga izdaja Ministrstvo za okolje in prostor,

Št.

– da je bil v zadnjih treh dopolnjenih in
tekočem letu izvajalec vsaj dveh nalog, ki sta
po vsebini in obsegu podobni (ustrezata)
predmetu razpisanih del,
– da ima njegov odgovorni nosilec naloge ustrezno strokovno izobrazbo,
– da razpolaga z ustrezno opremo za izvedbo javnega naročila,
– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v preteklih šestih mesecih ni večje od treh dni od
datuma izstavitve dokazila,
– da ponudbena cena (brez DDV) razpisanih del ne presega ocenjene vrednosti javnega naročila za več kot 10%,
– da veljavnost (opcija) ponudbe ni krajša
od 60 dni od odpiranja ponudb,
– da skupni obseg ur neposrednega dela
potencialnih podizvajalcev v projektni skupini
ne presega polovice ur celotne projektne
skupine,
– da je v zadnjem in tekočem letu pravilno ali pravočasno izpolnil vse pogodbene obveznosti do naročnika iz prejšnjih
pogodb.
Pogoji in dokazila o izpolnjevanju teh pogojev so podrobneje navedena 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: navedeni so v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitev: da, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj še 60 dni po javnem odpiranju ponudb,
in predvideni datum odločitve: 20 dni po javnem odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena razpisanih del,
– referenčna dela ponudnika,
– ustreznost projektne skupine,
– certifikat kakovosti skupine ISO 9000.
Najugodnejša ponudba je tista ponudba,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže najvišje število točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o naročilu dobijo potencialni ponudniki na naslovu
naročnika pri Sabini Hajrič, univ. dipl. prav.,
tel. 01/478-44-38.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 6. 2001.
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija RS za okolje
Št. 37/S
Ob-50544
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: oblikovanje rednih in priložnostnih poštnih znamk in drugih filatelističnih artiklov za leto 2002, kategorija 27 iz Priloge I B.
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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.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek - oktober
2001, zaključek 31. 10. 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, informacije o razpisu lahko ponudniki dobijo v sektoju
za finančne zadeve.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 8. in 13. uro
vsak delavni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 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: 24. 7. 2001 ob 12. 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: v 30
dneh po izidu serije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: potrdilo 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 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, potrdilo, da so poravnani vsi davki in prispevki in
druge dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi Republike Slovenije.
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: 31. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– povezanost med osnutkom znamke in
priložnostnim dogodkom do 20%,
– kompleksnost rešitve do 20%,
– umetniški vtis do 20%,
– lastna ideja ali povzetek po drugem avtorskem delu do 20%,
– primernost osnutka: do 20%.
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18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 2/01
Ob-50551
1. Naročnik: Občina Ribnica na Pohorju.
2. Naslov naročnika: Ribnica na Pohorju
1, 2364 Ribnica na Pohorju, tel.:
02/888-05-56, faks: 02/888-05-58.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: vzdrževanje gozdnih cest
na območju občine Ribnica na Pohorju v
letih 2001 in 2002.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dela bodo oddana po sklopih: gozdne ceste
na območju ZGS OE Maribor in OE Slovenj
Gradec. Ponudba se lahko nanaša na en ali
oba sklopa.
5. Kraj izvedbe: gozdne ceste na območju občine Ribnica na Pohorju.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne, dela so vezana na program.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe do 31. 5. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zavod za gozdove
Slovenije, OE Slovenj Gradec, Vorančev trg
1, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-39-220,
041/657-675, faks 02/88-39-236, kontaktna oseba: Hinko Andrejc, univ. dipl. inž.
gozd. ali Metka Pohovnikar.
(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: 9.000 SIT nakazati na Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, ŽR: 50106-603-54908, po računu.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: torek, 10. 7. 2001 do
8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju,
tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: torek, 10. 7. 2001 ob 9. uri v prostorih občine.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu mesečnega računa.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik sklene
pogodbo z enim izbranim izvajalcem za celoto ali po sklopih.
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: opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
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15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(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: 60 dni od odpiranja, 15
dni od odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: 1. cena
storitve: 75 točk; 2. reference ponudnika:
10 točk; tehnična opremljenost: 15 točk
Način uporabe meril in vrednotenje ponudb
sta opredeljena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 6. 2001.
Občina Ribnica na Pohorju
Št. 9/01
Ob-50553
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
faks
01/478-80-36.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izdelava in dobava varnostnih ograj za potrebe interventne zamenjave na državnih cestah v Republiki Sloveniji za leto 2001 in 2002.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: izbrani ponudnik
bo izvajal javno naročilo do 30. 11. 2002.
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 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.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 16. 7.
2001 ob 11.30, v veliki sejni dvorani, I. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 30,000.000 SIT,
je treba predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3% vre-

dnosti 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.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije.
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
skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o
skupni izvedbi javnega naročila v skladu s
47. členom ZJN-1.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so natančno navedeni
in razčlenjeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
18. 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.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 6. 2001.
Direkcija RS za ceste
Št. 35
Ob-50558
1. Naročnik: Pošta Slovenije,d.o.o..
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, št. faksa 02/449-2379.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: vzdrževanje klima naprav
v poslovnih enotah Kranj, Maribor, Murska Sobota, Koper, Nova Gorica,Ljubljana, Novo mesto, Koper Uprava, Celje.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: za posamezno vrsto klime, po poslovnih enotah.
5. Kraj izvedbe: po poslovnih enotah.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: za obdobje enega leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
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in dodatne informacije: Pošta Slovenije,d.o.o. Slomškov trg 10, 2500 Maribor,
Peter Hometer, tel. št. 02/449-2302.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsa delovnik od 8.
do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT žiro račun
51800-601-180, virmanski nalog ali splošna položnica.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 7. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije,d.o.o. Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, Nabavna služba.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 7. 2001 0b 10. uri.
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): 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:
a) Potrdilo o registraciji in opravljanje dejavnosti, (oziroma potrdilo, da ponudnik ni
prenehal opravljat dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad za s.p.).
b) Potrdilo, da ponudnik ni pod prisilno
upravo, v stečaju, likvidaciji, ali prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe.
c) Potrdilo, da v zadnjih petih letih pred
objavo naročila, ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z
njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je
ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila (v kolikor potrdila ni možno pridobiti, velja lastna izjava, v
kateri ponudnik pod materialno in kazensko
odgovornostjo izjavlja, da mu v zadnjih petih
letih pred objavo naročila, ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila).
d) Potrdilo, da ima ponudnik poravnane
vse davke in prispevke in druge dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi RS.
e) Opis tehnične zmožnosti za izvedbo
posla in opreme.
f) Opis finančne zmožnosti za izvedbo posla. Potrebno je predložiti izvlečke iz bilance
stanja in uspeha od prihodkov prodaje za
zadnja tri leta.
g) Opis sposobnosti zaposlenih za izvedbo posla.
h) Izjavo ponudnika, da redno izpolnjuje
minimalne zahteve iz kolektivne pogodbe.
i) Izjavo, da ponudnik odstopa od terjatev
do naročnika v korist dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev, za izkazane in
potrjene terjatve, v kolikor bo to zahtevano s
strani dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev.
j) Izjavo, da bo ponudnik del za poplačilo
obveznosti dobaviteljem blaga, kooperantom

Št.

in podizvajalcem upošteval enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi o prevzemu
del z naročnikom.
k) 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.
l) da je pooblaščen serviser za posamezne tipe klima naprav.
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: 30. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena rednega vzdrževanja maks 10 točk, cena interventnega vzdrževanja maks 10 točk, plačilni
pogoji in odzivni čas maks 5 točk.
Ponudnik z najnižjo ceno dobi 10 točk,
za vsak % višje cene se odbije 1 točka, medtem kot ponudbe s ceno višjo za 10% ne
dobijo nobene toćke.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: do 15. 7. 2001.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 266-54/01
Ob-50560
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana,
tel. 01/478-1800, faks 01/478—18-05.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: storitve svetovalnih inženiringov za 14 mejnih prehodov - izdelava investicijske dokumentacije in izvajanje investicijskega inženiringa do pridobitve gradbenega dovoljenja.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: mejni prehodi po Sloveniji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka storitve je od podpisa pogodbe,
predvidoma 1. 8. 2001; predviden zaključek del je do septembra 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Servis skupnih služb
vlade, 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: 11. 7. 2001 do 9. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 7. 2001 ob 9.30, Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija
za resnost ponudbe, 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: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena - do 100 točk;
2. kvalitetno in pravočasno opravljene storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila (investicijski inženiring) v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe - skupaj
največ 23 točk;
3. finančna sposobnost ponudnika - 5
točk;
4. strokovna izobrazba kadrov - skupaj
največ 5 točk;
5. standard SIST EN ISO 9000 - 4 točke.
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: 11. 6. 2001.
Servis skupnih služb vlade
Št. 1/2001
Ob-50654
1. Naročnik: Ministrstvo za gospodarstvo,
Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Parmova 33, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Parmova 33, 1000
Ljubljana; tel. 01/436-16-22, 436-33-56; faks
01/436-16-45; e-mail: mojca.zirovnik@gov.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: priloga 1A, 8. odstavek storitve za raziskave in razvoj (storitve
ugotavljanja skladnosti elektroproizvodov z veljavnimi predpisi glede varnosti
in elektromagnetne združljivosti).
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: 1.
sklop-storitve ugotavljanja varnosti; 2.
sklop-storitve ugotavljanja elektromagnetne
združljivosti; ponudnik lahko odda ponudbo
za en sklop ali za oba sklopa.
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5. Kraj izvedbe: območje Republike Slovenije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 5. 8. 2001 do
31. 12. 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Pavel Peter Gorše,
Mojca Žirovnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 12. ure, v
tajništvu Tržnega inšpektorata Republike Slovenije, Parmova 33, Ljubljana ali po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 7. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Parmova 33, 1000 Ljubljana ali po
pošti na isti naslov.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 7. 2001 ob 10. uri v prostorih
Tržnega inšpektorata RS, Parmova 33, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti “pismo o nameri banke”,
da bo izdala bančno garancijo za resnost
ponudbe v primeru, da bo določen ponudnik
izbran za opravljanje storitve v razpisu.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila ne sme biti krajši od 45 dni od dneva
prejema fakture.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni možna.
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 splošni varnosti proizvodov (Ur.
l. RS, št. 23/99), Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti
(Ur. l. RS, št. 59/99, 31/00).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da, navedeno
v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 24. 7. 2001; datum odločitve o sprejemu
ponudbe 24. 7. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena enega preizkusa.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Pavel Peter Gorše, Mojca Žirovnik.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 6. 2001.
Ministrstvo za gospodarstvo
Tržni inšpektorat Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za blago po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Popravek
Javni razpis za oddajo naročila za storitve
po omejenem postopku za najem buldožerja
(1B, zap. št. 27) Termoelektrarne Toplarne
Ljubljana, d.o.o., objavljen v Uradnem listu
RS, št. 46 z dne 8. 6. 2001, Ob-49939, Št.
009/01, ki je bil pomotoma objavljen v rubriki ZJN-13.B, bi moral biti objavljen v rubriki
ZJN-13.S.
Uredništvo
Popravek
Št. 110-9/2001/3
Ob-50667
V javnem naročilu po omejenem postopku za dobavo, konfiguracijo, namestitev in
garancijsko vzdrževanje standardne računalniške strojne opreme za delovna mesta ter
mrežne, komunikacijske in druge računalniške strojne opreme, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 43-44 z dne 1. 6. 2001,
Ob-49777, se popravi naslednje:
1. Iz 1. točke se med naročniki, ki so dali
pooblastilo za izvedbo javnega razpisa, črta
naročnik Državno tožilstvo.
2. Besedilo v 5.12.1.2., 5. točka, se črta
in nadomesti z naslednjim besedilom:
Zadovoljiva stopnja finančne varnosti in
ustrezen poslovni izid iz dejavnosti:
Pogoj: doseganje letne realizacije v višini 720,000.000 SIT in kapital v višini
45,000.000 SIT za točke prijave: 1, 2, 3,
5, 13, 15, 18, 21, 22, 23 in 26. Za ostale
točke doseganje letne realizacije v višini
360,000.000 SIT in kapital v višini
20,000.000 SIT.
Vlada Republike Slovenije
Center vlade za informatiko
Ob-50351
1. Naročnik: Univerza v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 15,
2000 Maribor, tel. 02/23-55-280, faks
02/23-55-266.
3. (a) Vrsta in količina blaga: ekstra lahko kurilno olje, po tretjem odstavku
19. člena ZJN-1.
(b) Kraj dobave: Pedagoška fakulteta, Koroška cesta 160, Maribor, Fakulteta za kmetijstvo, Pivola 11, Hoče, Vrhov dol 14a, 2341
Limbuš in bivša vojašnica Pivola, 2311 Hoče
ter Visoka zdravstvena šola, Žitna 15, Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja po sklopih.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je suk-

cesivna celo leto. Sposobnost bo kandidatom
priznana za dobo 3 let. Znotraj tega obdobja
se bodo večkrat sprejemale ponudbe.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, Vlasta Sagadin, tel. 02/23-55-221, e-mail vlasta.sagadin@uni-mg.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na žiro račun Univerze v Mariboru, št. 51800-603-30869.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 3. 7. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Univerza v Mariboru, Slomškov trg
15, Maribor.
7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3%.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opredeljeno 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: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predvideni datum predložitve ponudb je
21. 8. 2001, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe 22. 8. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: vsem
prijavljenim, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisne
dokumentacije, bo priznana usposobljenost.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bila objavljena.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2001.
Univerza v Mariboru
Št. 12/2001
Ob-50416
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede.
2. Naslov naročnika: Kidričeva cesta
55a p.p. 165, 4000 Kranj, tel.
04/23-74-262, faks 04/23-74-299, dekanat@fov.uni-mb.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniški
material v skladu s 3. odstavkom 19. člena
ZJN.
(b) Kraj dobave: Kranj.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb:
oddaja po skopih ni predvidena.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 8. 2001
do 1. 8. 2004, tri leta.
5.(a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Fakulteta za organizacijske vede Kranj, Jožica Novak.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
29. 6. 2001 vsak delovni dan med 8. in
12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na ŽR št.
51500-609-9165.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 4. 7. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Univerza v Mariboru, Fakulteta za
organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a,
Kranj.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev financiranja.
9. Prijavna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): predložitev pogodbe o skupnem nastopu
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih:
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega ŽR,
– da nudi 45 dnevni plačilni rok,
– da zagotavlja kontrolo kvalitete blaga,
– da ima ustrezne izkušnje z dobavo blaga javnim zavodom ali drugim proračunskim
uporabnikom.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe: 17. 7.
2001-06-06, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. 7. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Jožica Novak, tajnik fakultete.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: ni bila objavljena.
15. Datum poslane zahteve za objavo:
7. 6. 2001.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede
Št. 230/4-11/2001
Ob-50492
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, tel. 05/669-61-00, faks
05/652-71-85.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano.
Sklopi:
1. meso: junetina, teletina in svinjina ter
mesni izdelki,
2. meso: perutnina,
3. meso: ribe in morski sadeži,
4. domače sadje,
5. ostalo in suho sadje,
6. sveža zelenjava,
7. krompir,
8. globoko zamrznjena zelenjava,
9. vložena zelenjava,
10. biološko konzervirana zelenjava,
11. mleko in mlečni izdelki,
12. jajca,
13. rastilinska olja in maščobe,
14. kruh in pekovsko pecivo,
15. riž,
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16. mlevski in pekarski izdelki,
17. testenine in izdelki,
18. slaščice, keksi in pecivo,
19. sadni izdelki in čokoladni namaz,
20. naravni sokovi,
21. sladkor,
22. med in nadomestek medu,
23. čaji, prava kava,
24. kavni nadomestki,
25. začimbe,
26. vinski kis, majoneza, gorčica in koncentrati,
27. mineralne vode in vina.
(b) Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, skladišče.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko odda ponudbo za en sklop,
več sklopov ali vse sklope skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: tri leta.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, Vodopivec Alenka, tel. 05/669-62-18,
faks 05/652-71-85.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (DDV je vključen)
na žiro račun Ortopedske bolnišnice Valdoltra, št. 51400-603-30666, pri APP Koper, z
navedbo davčne številke.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 5. 7. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, upravna stavba, pisarna JN, Alenka Vodopivec.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1%
ponujene vrednosti.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
45-dnevni plačilni rok.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): 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: zahteve opredeljuje razpisna
dokumentacija.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati morajo predložiti ponudbe do 27. 8. 2001, do 10. ure, predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
8. 9. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2001.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
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Št. 091-4-2/01
Ob-50536
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta za: Inštitut za mikrobiologijo, Inštitut za patologijo, Inštitut za sodno
medicino.
2. Naslov naročnika: Vrazov trg 2, 1000
Ljubljana; faks 01/543-77-01.
3. (a) Vrsta in količina blaga: kemikalije
in laboratorijski material.
(b) Kraj dobave: Inštitut za mikrobiologijo, Zaloška 4, Ljubljana, Inštitut za patologijo,
Korytkova 2, Ljubljana, Inštitut za sodno medicino, Korytkova 2, Ljubljana.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
možna je prijava za eno ali več skupin, prijava
le za del posamezne skupine ni možna;
– Inštitut za mikrobiologijo: A kemikalije
za bakteriologijo skupine od 1-31, A kemikalije za virologijo skupine od 1-21, A kemikalije za imunologijo skupine od 1-30, A kemikalije za parazitologijo + STD skupine od
1-21, A kemikalije za biokemijo in gojišča
skupine od 1-12, A laboratorijski material za
bakteriologijo skupine od 1-18, A laboratorijski material za virologijo skupine od 1-12, A
laboratorijski material za imunologijo skupine
od 1- 8, A laboratorijski material za parazitologijo + STD – skupine od 1-11, A laboratorijski material za biokemijo in gojišča skupine
1-2, B laboratorijski material razno;
– Inštitut za patologijo: skupina A splošne
kemikalije, skupina B splošne kemikalije, A
kemikalije za histologijo skupine 1-3, skupina B Kemikalije za histologijo, skupina A kemikalije za ELISA, A kemikalije za imunohistokemijo skupine 1-2, A kemikalije za molekularno patologijo skupine 1-6, A laboratorijski material za histologijo skupine 1-4, B
laboratorijski material za histologijo skupine
1-2, skupina A Fotografski material, skupina
B laboratorijski material – zaščitna sredstva;
– Inštitut za sodno medicino: skupine: A
kemikalije za toksikološki laboratorij, B kemikalije za toksikološki laboratorij, A reagenti
za toksikološki laboratorij, A testi za toksikološki laboratorij, A imunokemijski reagenti za
droge za toksikološki laboratorij, A kemikalije za histološki laboratorij, B kemikalije za
histološki laboratorij, A kemikalije za DNA
laboratorij, B kemikalije za DNA laboratorij, A
kemikalije in laboratorijski material za foto
laboratorij, A standardi za alkoholometrični
laboratorij, A ostale kemikalije, A laboratorijski material za kapilarno elektroforezo, A laboratorijski material za GCMS, A laboratorijski material za DNA sekvenator, A kolone
HPLC za toksikološki laboratorij, B material
za foto laboratorij, A laboratorijski material –
razno, B laboratorijski material razno.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: priznanje sposobnosti za obdobje treh let.
5. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo se lahko zahteva v tajništvu Medicinske
fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana ali po
telefaksu: 01/543-77-26; dodatne informacije lahko zahtevate od Milene Mramor – Inštitut za mikrobiologijo, Zaloška cesta 4, Ljubljana, tel. 01/543-74-04, faks 01/543-74-01;
Olge Staniša dipl. ing. kem. teh. – Inštitut za
patologijo, Korytkova 2, Ljubljana, tel.
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01/540-30-42/280, faks 01/230-18-16;
Olge Balažic, univ. dipl. org. – Inštitut za sodno medicino, Korytkova 2, Ljubljana, tel.
01/540-30-42/239, faks 01/524-38-66.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 6.000 SIT negotovinsko, na žiro račun: 50103-603-41175,
sklicna številka 010020030/9. Pred dvigom
razpisne dokumentacije mora ponudnik predložiti dokazilo o vplačilu ter potrdilo o registraciji, če je davčni zavezanec.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 16. 7. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana, prevzemnik:
tajništvo; prijave morajo biti oddane v zapečateni kuverti in označene z napisom: Ne
odpiraj – ponudba, številko objave tega javnega razpisa in navedbo predmeta naročila.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, če bo
vrednost ponudbe nad 30 mio SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije ali, da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
3. da ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z
njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
4. da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve in poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3, ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca
BON-2 in BON-3);
6.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih
6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 enako 0 ali
– število dni blokad žiro računa v preteklih
6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3 enako 0 ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov
žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran;
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7. da ni dal zavajajočih podatkov;
8. da nudi 90 dnevni plačilni rok od prevzema blaga;
9. da zagotavlja dobavni rok: 1 teden za
blago z oznako B oziroma do 4 tedne za
blago z oznako A;
10. da bo dostava fco Inštitut za mikrobiologijo, Zaloška cesta 4, Ljubljana, Inštitut za
patologijo, Korytkova 2, Ljubljana, Inštitut za
sodno medicino, Korytkova 2, Ljubljana –
razloženo;
11. da bo predložil vzorce blaga, če jih
bo naročnik zahteval;
12. da bo ob vsaki prvi dobavi kemikalije
predložil varnostni list – v skladu s predpisi.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb 21. 8. 2001, odločitev o sprejemu 29. 8. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 19 z dne
16. 3. 2001, Ob-45190.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 6. 2001.
Medicinska fakulteta

ZJN-13.G
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za gradnjo 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
gradnjo po omejenem postopku
Št. 021-02-39/2001
Ob-50408
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Vilharjeva 33, tel. 01/231-72-68, 01/232-20-61,
faks 01/232-41-65.
3. (a) Opis in obseg gradnje: odstranjevanje in sanacije nedovoljenih posegov v
prostor na podlagi odločb urbanističnih
inšpektorjev, izvedba nujnih vzdrževalnih
del in rušitev oziroma odstranitev objektov na podlagi odločb inšpektorjev za graditev v letu 2001/2002.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena oddaja
posameznih sklopov.
(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projektov: /
Kraj izvedbe: območje Republike Slovenije, na območjih območnih enot Inšpektorata RS za okolje in prostor: Celje, Koper,
Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota,

Nova Gorica, Novo mesto. Ponudnik lahko
predloži ponudbo za eno ali več območnih
enot. Če se ponudba nanaša na več območnih enot, mora ponudnik navesti območne enote.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: usposobljenost
se bo priznala za dobo 1 leta.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor, Vilharjeva 33, 1000 Ljubljana, soba 110, vsak
delovni dan med 9. in 14. uro. Dodatne
informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo so na voljo tudi na tel. 01/231-72-68.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko prevzamete v času nevedenem v točki (a) do dneva, ko je potrebno
oddati ponudbo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni plačila.
8. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 3. 7. 2001.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: prijavo je možno poslati po pošti
na naslov: Inšpektorat Republike Slovenije
za okolje in prostor, Vilharjeva 33, 1000
Ljubljana, ali jo predložiti osebno na naslovu Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Vilharjeva 33, Ljubljana, v tajništvo glavnega republiškega inšpektorja soba 110. Kuverte morajo biti opremljene tako kot je navedeno v navodilih ponudnikom
za izdelavo ponudbe.
9. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v prvi
fazi finančna zavarovanja niso zahtevana.
10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira iz sredstev proračuna
RS, v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS in sklenjeno pogodbo.
11. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
12. Pogoji, 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.
13. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati bodo morali ponudbe predložiti v zakonskem roku, odločitev o izboru
bodo prejeli v roku določenem v drugi fazi
javnega razpisa.
14. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: v skladu z razpisno dokumenatacijo.
16. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
17. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 6. 2001.
Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor
Inšpektorat RS za okolje in prostor
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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
Popravek
Javni razpis za oddajo naročila za storitve po omejenem postopku za najem buldožerja (1B, zap. št. 27) Termoelektrarne Toplarne Ljubljana, d.o.o., objavljen v Uradnem listu RS, št. 46 z dne 8. 6. 2001,
Ob-49939, Št. 009/01, ki je bil pomotoma
objavljen v rubriki ZJN-13.B, bi moral biti
objavljen v rubriki ZJN-13.S.
Uredništvo
Št. 404-08-39/01-4
Ob-50335
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, tel. 01/471-22-11, faks
01/431-81-64.
3. (a) Opis storitve:
– strokovno svetovanje naročniku pri
pripravi in izvedbi špediterskih dejavnosti in sodelovanje pri dogovorih o sklepanju pogodb v mednarodnem poslovanju (mednarodni promet blaga in storitev),
– izbira/določitev:
– optimalne prevozne poti,
– optimalnega prevoznega sredstva,
– najprimernejšega načina prevoza
oziroma tehnologije transporta,
– najprimernejšega časa;
– sklepanje pogodbe o prevozu blaga
na klasičen način – uporaba prevoznih sredstev ene prometne veje;
– sklepanje pogodbe o multimodalnem
transportu in organiziranje transporta »od
vrat do vrat«;
– prevzem blaga zaradi odprave;
– odprava, dostava in prevoz blaga v
ožjem smislu;
– sklepanje pogodbe o vkrcanju, izkrcanju in prekrcanju blaga;
– vpoklic blaga v pristanišče na vkrcanje;
– sklepanje pogodbe o transportnem zavarovanju;
– sklepanje pogodbe o vskladiščenju in
vskladiščenje blaga;
– izstavljanje in priskrba prevoznih in drugih listin;
– izvajanje storitev v zvezi s carinjenjem
blaga;
– kontrola pravilnosti dokumentov ter
obračuna prevoznine, carine ter drugih pristojbin in stroškov;
– informiranje nalogodajalca;
– posebne špediterske storitve v mednarodnem poslovanju.
(b) Kraj izvedbe: Slovenija in tujina.

Št.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje storitve: priznanje
sposobnosti za obdobje 3 let. V II. fazi bo z
najugodnejšim ponudnikom za obdobje
enega leta sklenjena generalna pogodba za
izvedbo špediterskih storitev do vrednosti
ca. 300.000 SIT. Za večje posle pa bodo z
najugodnejšimi ponudniki sklenjene pogodbe po posameznih poslih.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba
Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-85, soba
št. 550.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS-36/2001-OMP) na žiro račun
št. 50100-637-55216. Prevzem razpisne
dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke:
navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic in
številko) ter potrdilo o registraciji, če ste
davčni zavezanec.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 6. 7. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Ministrstvo za obrambo, prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom:
»Ne
odpiraj
–
prijava
MORS-36/2001-OMP – špediterske storitve«.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v I.
fazi niso zahtevana.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da nima blokiranega žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti;
– da bo v primeru sklenitve pogodbe nudil 30 dnevni plačilni rok oziroma 90 dnevni
rok v času začasnega financiranja;
– da ima urejeno varovanje zaupnih podatkov o prometu z vojaškim orožjem in
opremo ter varovanje objektov in drugih prostorov, v katerih se hrani vojaško orožje in
oprema v skladu z veljavnimi predpisi;
– da zagotavlja zahtevan nivo kakovosti
storitev (doseže ali preseže povprečno skupno vrednost po priloženih podlagah za ugotavljanje kakovosti storitev in svoje navedbe
dokazuje s potrdili v primerih kjer se le-ta
navajajo).
Podlage za ugotavljanje nivoja kakovosti
storitev
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Naročnik bo izvedel ugotavljanje nivoja
kakovosti špediterskih storitev in s tem izpolnjevanje pogoja (dosežen nivo kakovosti) na način in po podlagah, ki so podane v
prilogah razpisne dokumentacije.
Pogoj bodo izpolnjevali tisti ponudniki, ki
bodo dosegli ali presegli povprečno skupno vrednost. Povprečna skupna vrednost
se izračuna kot navadna aritmetična sredina
vrednosti vseh ponudb ponudnikov, ki vsebujejo vse zahtevane dokumente.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: avgust 2001, september 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena ob upoštevanju kakovosti storitev.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: objava namere v Uradnem
listu RS, št. 17 z dne 9. 3. 2001.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 6. 2001.
Ministrstvo za obrambo
Št. B-3/01
Ob-50444
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava projektne dokumentacije za sanacije plazov in
brežin na glavnih in regionalnih cestah
v Republiki Sloveniji – 1. faza.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: ceste na območju Republike Slovenije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudnikom, ki
bodo izpolnjevali vse pogoje iz 10. in 11.
točke Navodil ponudnikom, bo naročnik priznal usposobljenost, skladno z 49. členom
ZJN-1, za dobo 36 mesecev od datuma izdaje obvestila o priznanju usposobljenosti.
Naročnik si pridržuje pravico, da bo po preteku 12 mesecev preveril razmere na trgu
(širitev trga, odpiranje meja, ustanovitev novih ponudnikov, prenehanje obstoječih ponudnikov) in bo, v primeru ugotovljenih bistvenih sprememb, izvedel nov postopek.
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: 3. 7. 2001 do 8. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Republika Slovenija - Ministrstvo
za promet - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, vložišče (soba 21/I).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno navedeni in razčlenjeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe v točki 11.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: v 2. fazi omejenega postopka oddaje
javnega naročila bodo morali ponudniki predložiti ponudbo v roku 30 dni od dneva, ko
jim bo naročnik poslal pisno vabilo k predložitvi ponudbe.
16. Merila za ocenitev ponudb: v 2. fazi omejenega postopka oddaje javnega naročila bo edino merilo najnižja ponudbena
cena.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo pojasnila razpisne dokumentacija v najkrajšem možnem času posredoval ponudnikom le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje pet (5) dni
pred potekom roka za predložitev ponudb
na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet - Direkcija RS za ceste – Služba
za javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 6. 2001.
Direkcija RS za ceste
Št. B-4/01
Ob-50445
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvajanje geotehničnih raziskav na glavnih in regionalnih cestah v Republiki Sloveniji –
1.faza.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: ceste na območju Republike Slovenije.
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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: 3. 7. 2001 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Republika Slovenija - Ministrstvo
za promet - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, vložišče (soba 21/I).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno navedeni in razčlenjeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe v točki 11.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: v 2. fazi omejenega postopka oddaje
javnega naročila bodo morali ponudniki predložiti ponudbo v roku 30 dni od dneva, ko
jim bo naročnik poslal pisno vabilo k predložitvi ponudbe.
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 doku-

mentacije 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: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 6. 2001.
Direkcija RS za ceste

ZJN-14.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za
storitve po postopku s pogajanji
Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za storitve po
postopku s pogajanji
Št. 84
Ob-50287
1. Naročnik: Knjižnica Otona Župančiča, Gosposka 3, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Knjižnica Otona
Župančiča, Gosposka 3, 1000 Ljubljana,
pri Bredi Karun, na tel. 01/425-94-36 ali
GSM 031 235 470, faks 01/426-40-73,
e-pošta: breda@lj-oz.sik.si.
3. Navedba določbe Zakona o javnih
naročilih, po kateri poteka postopek: 1.
točka drugega odstavka 20. člena Zakona
o javnih naročilih.
4. Vrsta storitve in opis naročila ter
sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: oglaševalske storitve (točka 13 priloge 1A Zakona o javnih naročilih).
5. Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
6. Kraj izvedbe: promocija po celotni
državi Sloveniji.
7. Sprejemljivost variantnih ponudb: v
delu kreativnih rešitev.
8. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od avgusta do
decembra 2001.
9. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: dokumentacijo lahko zahtevate v Knjižnici Otona Župančiča, Gosposka 3, 1000 Ljubljana – v tajništvu knjižnice. Dodatne informacije o
razpisu dobijo zainteresirani pri Bredi Karun
na tel. 01/425-94-36 ali GSM 031 235
470, faks 01/426-40-73, e-pošta: breda@lj-oz.sik.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do
22. 6. 2001.
(b) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT (v ceno je

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
vštet
DDV)
na
žiro
račun
št.
50100-678-47436.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: torek, 26. 6. 2001
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Knjižnica Otona Župančiča, Gosposka 3, 1000 Ljubljana, osebno ali priporočeno po pošti.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: torek, 26. 6. 2001 ob
14. uri, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe pa 27. 6. 2001.
12. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,500.000 SIT z veljavnostjo do 15. 7.
2001 ter izjavo banke, da bo izdala bančno
garancijo za dobro izvedbo posla v višini 5%
pogodbene vrednosti.
13. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira iz sredstev, ki jih pridobijo splošne knjižnice kot tudi iz sredstev
državnega proračuna.
14. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): samostojni ponudnik z možnostjo sodelovanja podizvajalcev.
15. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike,
2. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni podjetniki),
3. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali druga pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila – ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni podjetniki),
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS),
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila – ponudnik priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi evidenco
izdanih dovoljenj za opravljanje določene
dejavnosti,
6. da je finančno in poslovno sposoben
– ponudnik pravna oseba priloži BON 1 in
BON 2 oziroma BON 3 ali v primeru, da ima
odprt račun pri poslovni banki mnenje oziroma izkaze o poslovanju, izdanega največ
30 dni pred zaključkom razpisnega roka;
samostojni podjetnik priloži davčno napoved z bilanco stanja in bilanco uspeha za
preteklo leto,

Št.

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.
16. (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, v
skladu z razpisnim obrazcem, ki je priloga v
razpisni dokumentaciji.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 10 točk,
– kvaliteta storitve – 40 točk,
– lastna izvedba tržno komunikacijskih
del in PR podpore – 10 točk,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 10 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 10 točk,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 20 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum in številka objave neuspešnega razpisa: Uradni list RS, št. 30-31 z
dne 28. 4. 2001.
21. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2001.
Knjižnica Otona Župančiča Ljubljana

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. JN2-B/01
Ob-50290
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9,
2000 Maribor, faks 02/22-86-585.
3. Datum izbire: 18. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: laboratorijski material:
I. reagenti in ostali materiali za analizatorje
A) analizatorji: Boehringer, Hitachi, Elecsys, ES, Clinitec,
B) analizatorji: Abbot, Axsym,
C) analizatorji: AVL,
D) analizatorji: AL,
E) analizatorji: ABX,
F) analizatorji: Dr. Bruno Lange, Coulter,
Sedimatic, Helena ZPP,
G) analizatorji: Sebia, Option, Hycel;
II. laboratorijski testi,
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III. kemikalije,
IV. laboratorijski potrošni material.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena po artiklu.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Alpos Meding, d.o.o., Leona Dobrotinška 2, Šentjur,
2. Dr. Gorkič, d.o.o., Stara cesta 6, Logatec,
3. Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Rimska 8, Ljubljana,
4. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,
5. Mollier, d.o.o., Kidričeva 3, Celje,
6. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, Ljubljana,
7. Interexport Ljubljana, d.o.o., Slovenska c. 54,
8. Mikro+Polo, d.o.o., Lackova 78, Maribor,
9. Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o.,
Skaručna 14-a, Vodice,
10. Adriamed, d.o.o., Parmova 53, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: predvidena
vrednost naročila je 109,000.000 SIT. Naročnik opravi obdobni izbor najnižjih cen po
artiklu, zato pogodbene vrednosti ni mogoče podati.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednost najvišje in najnižje ponudbe je nesmiselno podajati z vidika izbora
najnižjih cen po artiklu, po posameznih obdobjih.
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, Ob-44177.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2001.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
Ob-50334
1. Naročnik: Osnovna šola Pirniče.
2. Naslov naročnika: Zgornje Pirniče
37/b,
1215
Medvode,
telefon
01/362-11-40, telefaks 01/362-31-11.
3. Datum izbire: 10. maj 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago po skupinah, fco
naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 60 točk, strokovna priporočila (reference) 20 točk, odzivni čas za
interventna naročila 20 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 1. skupina - meso in
mesni izdelki: 1. Osem d.o.o. Grosuplje,
Spodnja Slivnica 107, 1290 Grosuplje, 2.
Drešar d.o.o., Zgornje Pirniče 60 a, 1215
Medvode; 2. skupina - mleko in mlečni izdelki: 1. Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva ulica 63, 1000 Ljubljana, 2. Mlekarna
Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče;
3. skupina - kruh in pekovski izdelki: 1. Don
Don d.o.o., PO Stražišče, Laze 16, 4000
Kranj, 2. Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
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cesta 442, 1291 Škofljica, 3. Žito Ljubljana
d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana, 4. Peks d.d. Škofja Loka, Kidričev 53,
4220 Škofja Loka; 4. skupina - slaščičarski
izdelki: 1. Don Don d.o.o., PO Stražišče,
Laze 16, 4000 Kranj, 2. Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, 3. Žito Ljubljana d.d., Šmartinska cesta
154, 1000 Ljubljana, 4. Peks d.d. Škofja
Loka, Kidričeva 53, 4220 Škofja Loka, 5.
Pekarna Blatnik d.o.o., Videm, Predstrug
69, 1312 Videm-Dobrepolje; 5. skupina sadje in zelenjava: 1. PS Mercator d.d. Ljubljana, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, 2.
Emona BC d.d. Ljubljana, Šmartinska cesta
130, 1000 Ljubljana, 3. Bogataj Jože, Zgornje Pirniče 11, 1215 Medvode, 4. Hočevar
Janez, Valburga 11, 1216 Smlednik; 6. skupina - konzervirani izdelki: 1. PS Mercator
d.d. Ljubljana, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, 2. Osnova d.o.o. Ljubljana, Černetova
31, 1000 Ljubljana; 7. skupina - zamrznjeni
izdelki iz testa in testenine: 1. Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291
Škofljica, 2. Žito Ljubljana d.d., Šmartinska
cesta 154, 1000 Ljubljana; 8. skupina sokovi: 1. Nektar d.o.o., Brnčičeva 3, 1231
Ljubljana Črnuče, 2. Fructal d.d. Ajdovščina, Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina, 3. Gusto, Avgust Gregorčič s.p., Gabrovka 7,
1274 Gabrovka; 9. skupina - ostalo prehrambeno blago: 1. Živila Kranj d.d., Cesta
na Okroglo 3, 4000 Kranj, 2. Osnova d.o.o.
Ljubljana, Černetova 31, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1. skupina:
1/1 150.993,24 SIT, 1/2 6,343.757,33
SIT; 2. skupina: 2/1 1,684.818,70 SIT,
2/2 1,751.043,34 SIT; 3. skupina: 3/1
1,460.791,10 SIT, 3/2 1,762.631,52 SIT,
3/3 1,518.626,20 SIT, 3/4 1,396.387
SIT; 4. skupina: 4/1 1,961.745,48 SIT,
4/2 1,743.918,67 SIT, 4/3 2,113.079,50
SIT, 4/4 1,930.399,40 SIT, 4/5
1,194.430 SIT; 5. skupina: 5/1
1,606.943,82 SIT, 5/2 220.698,40 SIT,
5/3 1,730.838,20 SIT, 5/4 192.360 SIT;
6. skupina: 6/1 567.111,52 SIT, 6/2
546.546,96 SIT; 7. skupina: 7/1
134.368,20 SIT, 7/2 142.605,40 SIT, 8.
skupina: 8/1 1,023.895 SIT, 8/2
617.262,60 SIT, 8/3 1,075.808,58 SIT;
9. skupina: 9/1 997.932,96 SIT, 9/2
1,301.740,70 SIT. Naročnik se je v pogodbah obvezal, da bo od vsakega izbranega dobavitelja tekom izvajanja naročila dobavil prehrambeno blago najmanj v višini
20% pogodbene vrednosti.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 21.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1. skupina: 6,343.757,33 SIT,
150.993,24 SIT; 2. skupina: 1,978.766,88
SIT, 1,128.602,30 SIT; 3. skupina:
1,828.334,95 SIT, 1,396.387 SIT; 4. skupina: 2,113.079,50 SIT, 1,194.430 SIT; 5.
skupina: 2,029.015,72 SIT, 192.360 SIT;
6. skupina: 665.070,85 SIT, 546.546,96
SIT; 7. skupina: 200.772,77 SIT,
88.275,60 SIT; 8. skupina: 1,439.073,44
SIT, 617.262,60 SIT; 9. skupina:
1,515.055,60 SIT, 997.932,96 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodbe z izbranimi ponudniki so
sklenjene do 31. decembra 2002.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. junij 2001.
Osnovna šola Pirniče
Št. 03B/2001
Ob-50344
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, telefon 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47.
3. Datum izbire: 26.03.2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: obnovitev okoli 12,370.000 litrov dizel goriva in okoli 8,182.320 litrov kurilnega olja ekstra lahkega v skladišču naftnih derivatov v Nafti Lendava.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: Uporabljena merila: 85 %
cena, 10 % reference in 5 % finančna usposobljenost. V najugodnejši ponudbi, izbrani
na podlagi razpisanih meril, ni bila ponujena
obnovitev celotne količine goriv, zato je bila
izbrana najugodnejša ponudba za obnovitev
ponujene količine goriv, za razliko pa naslednji najugodnejši ponudbi.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 1) EOC d.o.o., Tržaška 37a, Maribor; 2) Petrol d.d., Ljubljana,
Dunajska 50, 1527 Ljubljana in 3) OMV
Istrabenz d.o.o. Koper, Ferrarska ul.7,
6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 2,189.600
SIT; 106,080.288 SIT; 53,371.500 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,189.600 SIT; 120,487.500 SIT;
53,371.500 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: 8. 6. 2001.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 219
Ob-50346
1. Naročnik: Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec - Trate.
2. Naslov naročnika: Hrastovec 22,
2230 Lenart.
3. Datum izbire: 26. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: ekstra lahko kurilno olje, fco naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 70 točk in posebne
ugodnosti 30 točk (čiščenje cisterne vsake
3 leta - 10 točk; pregled kvalitete olje na
zahtevo naročnika - 10 točk; predložitev certifikata o kvaliteti kurilnega olja pri vsakokratni dobavi.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: izbran dobavitelj ekstra lahkega kurilnega olja je ponudnik Horizont d.o.o., Vodovodna 30c, 2000 Mari-

bor, ki bo olje dobavljal v vrednosti 84,999
SIT/liter.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: v točki 6.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednost najvišje ponudbe je
87,987 SIT/liter; najnižja vrednost je
84,999 SIT/liter.
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: 8. 6. 2001.
Zavod za živčno in duševno bolne
Hrastovec - Trate
Št. 217
Ob-50348
1. Naročnik: Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec - Trate.
2. Naslov naročnika: Hrastovec 22,
2230 Lenart.
3. Datum izbire: 30. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago, fco naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 80%, plačilni rok 20%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sklop 1: meso se naročilo dodeli Košaki TMI d.d., Oreško nabrežje 1, 2000 Maribor v vrednosti
24,137.701 SIT - Sklop 1.1. perutnina se
naročilo dodeli Košaki TMI d.d., Oreško nabrežje 1, 2000 Maribor v vrednosti
7,725.620 SIT - Sklop 1.2. mesnine in salame se naročilo dodeli Mesarstvu Igor Bračič s.p., Ulica borcev za severno mejo 29,
2000 Maribor v vrednosti 12,468.350 SIT Sklop 2: ribe ponudnik ni bil izbran - Sklop
3: jajca se naročilo dodeli Meja Šentjur p.o.,
Leona Dobrotniška 3, 3230 Šentjur v vrednosti 1,568.220 SIT - Sklop 4.0. mleko
se naročilo dodeli Ljubljanskim mlekarnam
d.d., Tolstojeva 63, 1113 Ljubljana v vrednosti 8,899.848 SIT - Sklop 4.1. mlečni
izdelki se naročilo dodeli Mlekarni Celeia
d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče v vrednosti 7,230.755 SIT - Sklop 5: kruh se
naročilo dodeli ponudniku Žito d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana v vrednosti 4,991.000 SIT - Sklop 5.1. pekovski
izdelki se naročilo dodeli ponudniku Kruh
Pecivo d.o.o., Ulica Jožice Flander 2, 2000
Maribor v vrednosti 4,320.397 SIT - Sklop
6: sadje in zelenjava dobavitelj ni bil izbran Sklop zelenjava - dnevno sveža dobavitelj ni
bil izbran - Sklop 6.2. zmrznjena zelenjava
se naročilo dodeli PAF export inport d.o.o.,
Industrijska 8, 2230 Lenart v vrednosti
1,615.500 SIT - Sklop 7: konzervirano sadje in zelenjava dobavitelj ni bil izbran - Sklop 8: sadni sokovi dobavitelj ni bil izbran Sklop 9: splošno prehrambeno blago se
naročilo dodeli Mercator SVS d.d., Rogozniška c. 8, 2250 Ptuj v vrednosti 7,024.995
SIT - Sklop 10: jedilno olje se naročilo dodeli Petlja d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj v
vrednosti 3,639.693 SIT - Sklop 11: moka
in testenine se naročilo dodeli Žito d.d.,
Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana v v
vrednosti 2,827.228 SIT /
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7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: v točki 6.
9. Število prejetih ponudb: 30.
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: 8. 6. 2001.
Zavod za živčno in duševno bolne
Hrastovec - Trate
Št. 230
Ob-50350
1. Naročnik: Mladinski dom Maribor.
2. Naslov naročnika: Letonjeva 5, 2000
Maribor.
3. Datum izbire: 15. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago, fco naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 80%, plačilni rok 20%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sklop 1: meso in mesni izdelki se naročilo dodeli Mesarstvu Igor
Bračič, s.p., Ulica borcev za severno mejo
29, 2000 Maribor, v vrednosti 1,299.088
SIT; Sklop 2: mleko in mlečni izdelki se
naročilo dodeli Mlekarni Celeia, d.o.o., Arja
vas 92, 3301 Petrovče, v vrednosti
433.006,65 SIT; Sklop 3: kruh in pekovski
izdelki se naročilo dodeli Pekarni Boč, Peter Koren, s.p., Belova 33a, 3215 Loče v
vrednosti 330.379 SIT; Sklop 4: sadje in
zelenjava se naročilo dodeli Mercator SVS,
d.d., Rogozniška c. 8, 2250 Ptuj, v vrednosti 485.336,34 SIT; Sklop 5: splošno prehrambeno blago se naročilo dodeli Mercator SVS, d.d., Rogozniška c. 8, 2250 Ptuj,
v vrednosti 1,718.301,83 SIT.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: v 6. točki.
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 6. 2001.
Mladinski dom Maribor
Ob-50376
1. Naročnik: Občina Dobrovnik-Dobronak község.
2. Naslov naročnika: Dobrovnik-Dobronak 297, 9223 Dobrovnik.
3. Datum izbire: 10. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: novo tovorno vozilo (prilagojeno za
poznejšo nadgradnjo), Občina Dobrovnik-Režijski obrat.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

Št.

naročilo dodeljeno: Avto Celje, Trgovsko
in servisno remontno podjetje, d.d., Ljubljanska c. 11.
7. Pogodbena vrednost: 8,610.510
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,237.890 SIT, 8,610.510 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.
Občina Dobrovnik
Dobronak Község
Št. 168/2001
Ob-50377
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 475-21-86.
3. Datum izbire: 24. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– 10 kosov Projekcijske “moving head” efektne luči z močjo od 575W naprej s priborom,
– 4 kosi Projekcijske “moving head”
efektne luči z močjo 1200W s priborom.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomska cena, plačilni
pogoji, tehnična ustreznost.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: KSL Studio, d.o.o.,
Verje 31c, 1215 Medvode.
7. Pogodbena vrednost: 16,547.090
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop
A:
17,113.250
SIT,
10,744.800 SIT,
– sklop
B:
7,560.103,99
SIT,
4,301.860 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: 6. 6. 2001.
JZ RTV Slovenija
Št. 3-99-2-0049/01
Ob-50378
1. Naročnik: Vlada Republike Slovenije,
Servis za protokolarne storitve.
2. Naslov naročnika: Predoslje 39,
4000 Kranj, tel. 04/260-10-00, telefaks
04/202-15-51.
3. Datum izbire: 8. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava hrane.
Kraj dobave:
– Hotel Kokra, Brdo pri Kranju, Predoslje 39,
– Vladna palača, Gregorčičeva 8, Ljubljana,
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– Vila Podrožnik, cesta 27.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– Gea product, d.o.o., Dolenjska cesta
244, Ljubljana: sklop 6 in 8,
– Mercator, d.d., Dunajska 107, Ljubljana: sklop 20,
– Pekarne Mlinotest, d.o.o., Tovarniška
14, Ajdovščina: sklop 3 in 4,
– Živila Kranj, Cesta na Okroglo 3, Naklo: sklop 1, 19, 21, 22 in 24,
– Kraljeve mesnine, d.d., Agrokombinatska 63, Ljubljana: sklop 13,
– Mariva, marikultura, d.o.o., Liminjanska 111, Portorož: sklop 16,
– Pekarne Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442, Škofljica: sklop 5,
– Oljarica Kranj, Britof 27, Kranj: sklop
18,
– Kisarna Strniša – Kaličanin Nina s.p.,
Tekstilna 16, Kranj: sklop 25,
– Emona Maximarket, d.d., Trg republike 1, Ljubljana: sklop 2 in 12.
7. Pogodbena vrednost:
– Gea product, d.o.o.: 11,565.234 SIT,
– Mercator, d.d.: 34.302,37 SIT,
– Pekarne Mlinotest, d.o.o.: 3,909.190
SIT,
– Živila Kranj, d.d.: 5,558.935,65 SIT,
– Kraljeve
mesnine,
d.d.:
18,888.631,65 SIT,
– Mariva,
marikultura,
d.o.o.:
16,533.349 SIT,
– Pekarne Pečjak, d.o.o.: 432.213,99
SIT,
– Oljarica Kranj, d.d.: 1,724.866 SIT,
– Kisarna Strniša s.p.: 233.758 SIT,
– Emona Maximarket, d.d.: 660.346
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni.
9. Število prejetih ponudb: 32.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop: 816.305 SIT, 574.564,30 SIT,
2. sklop: 233.945 SIT,
3. sklop: 4,198.788,60 SIT, 2,404.190
SIT,
4. sklop: 2,810.720,52 SIT, 1,505.000
SIT,
5. sklop: 432.213,99 SIT,
6. sklop: 5,609.754,50 SIT, 5,001.372
SIT,
8. sklop: 7,536.650 SIT, 6,563.862
SIT,
12. sklop: 436.401 SIT,
13. sklop: 21,999.202,02 SIT,
18,888.631,65 SIT,
16.
sklop:
20,482.632
SIT,
16,553.349 SIT,
18. sklop: 1,724.866,60 SIT,
19. sklop: 1,639.563,50 SIT,
20. sklop: 54,989,50 SIT, 34.302,37
SIT,
21.
sklop:
744.699,72
SIT,
647.466,35 SIT,
22.
sklop:
6,008.712,84
SIT,
2,483.150,50 SIT,
24. sklop: 221.645,25 SIT, 214.191
SIT,
25. sklop: 466.080 SIT, 233.758 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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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: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 6. 2001.
Vlada Republike Slovenije
Servis za protokolarne storitve
Št. 122/2001
Ob-50379
1. Naročnik: Zdravstveni dom Trebnje.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom
Trebnje, Goliev trg 3, 8210 Trebnje, faks
07/348-17-69, e-mail: zd.trebnje@siol.net,
tel. 07/348-17-40.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
A) material za oskrbo ran, pomožni
material in potrošni material,
B) laboratorijski material,
C) stomatološki material,
vse v ocenjenih količinah, razvidnih iz
razpisne dokumentacije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ob izpolnjevanju pogojev –
najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor Ljubljana,
Leskoškova 4, za skupino A, B in C, Studio
33, Brilejeva 2, Ljubljana, za blago skupine
C, Profarmakon international, Preradovičeva 20/a, Maribor, za blago skupine A, Prodent dental medical, Jurčkova pot 69, Ljubljana, za blago skupine C, Hibiskus, Puhova
10, Ljubljana, za blago skupine A, Kemofarmacija, Cesta na Brdo 100, Ljubljana, za
blago skupine A in C, Simps’S, Motnica 3,
Mengeš, za blago skupine A in Mikro+Polo,
Lackova 78, Maribor, za blago skupine B.
7. Pogodbena vrednost: brez DDV:
A) 16,968.676 SIT, 10,118.614 SIT,
14,072.310 SIT, 13,328.134 SIT,
13,734.428 SIT,
B) 6,314.894 SIT, 9,456.804 SIT,
C) 11,358.605 SIT, 10,859.794 SIT,
9,332.518 SIT, 10.113.293 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A) 16,968.676 SIT, 10,118.614 SIT,
B) 9,456.804 SIT, 6,314.894 SIT,
C) 11,358.605 SIT, 9,332.518 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 31 z dne 28. 4. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 6. 2001.
Zdravstveni dom Trebnje
Št. 2001-2/8
Ob-50380
1. Naročnik: Vrtec Ribnica.
2. Naslov naročnika: 1310 Ribnica,
Majnikova 3, tel. 01/836-10-92, telefaks
01/836-13-92.
3. Datum izbire: 26. 4. 2001 in 18. 5.
2001.
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4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeni izdelki, Ribnica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, kvaliteta izdelkov, posebne ugodnosti ponudnika, plačilni roki;
izbrani so bili ponudniki, ki so ponujali nižjo
ceno ob zagotovljeni kvaliteti in so nudili
boljše plačilne pogoje.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
I. skupina: sadje, zelenjava – sadni sokovi, vrednost: 4,506.650 SIT: KZ Krka,
z.o.o., Novo mesto, Danilo Pavlovič, s.p.,
Metlika,
II. skupina: mleko in mlečni izdelki, vrednost: 3,616.500 SIT: Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, Mercator, d.d., Ljubljana,
III. skuipna: kruh, pekovsko pecivo, vrednost: 1,430.300 SIT: Žito, d.d., Ljubljana,
Pekarna in slaščičarna Ivanka Đorđevska,
s.p., Ribnica, Pekarna Blatnik, d.o.o., Videm Dobrepolje, Pekarna Pečjak, d.o.o.,
Škofljica, Hram, d.o.o., Kočevje, Don Don,
d.o.o., Metlika,
IV. skupina: mlevski izdelki, testenine,
zamrznjene testenine, žita, sladice, piškoti,
vrednost: 2,714.200 SIT: Pekarna Pečjak,
d.o.o., Škofljica, Žito prehrambena industrija, d.d., Ljubljana,
V. skupina: sveže meso, mesni izdelki,
vrednost: 3,766.500 SIT: Mesarstvo Marjan
Bradač, s.p., Kočevje, KZ Krka, z.o.o., Novo mesto, Mercator KG, d.o.o., Kočevje,
VI. skupina: konzervirano sadje, zelenjava in polproizvodi, vrednost: 1,150.420 SIT:
Kolinska, d.d., Ljubljana, Mercator, d.d.,
Ljubljana,
VII. skupina: ribe sveže, zamrznjene,
konzervirane, vrednost: 419.000 SIT: Brumec Ručigaj, d.o.o., Mengeš,
VIII. skupina: jajca, vrednost 253.000
SIT: Mesarstvo Marjan Bradač, s.p., Kočevje, KZ Krka, z.o.o., Novo mesto, Mercator
KG, d.o.o., Kočevje,
IX. skupina: splošno prehrambeno blago, vrednost: 1,064.200 SIT: Mercator,
d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: v zneskih iz 6.
točke po posameznih sklopih.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. skupina: sadje, zelenjava – sadni sokovi: 3,883.068,48 SIT, 3,238.710 SIT,
II. skupina: mleko in mlečni izdelki:
3,870.260,90 SIT, 3,312.673,60 SIT,
III. skupina: kruh, pekovsko pecivo:
1,219.200 SIT, 832.000 SIT,
IV. skupina: mlevski izdelki, testenine,
zamrznjene testenine, žita, sladice, piškoti:
2,382.873,93 SIT, 2,232.915,40 SIT,
V. skupina: sveže meso, mesni izdelki:
3,931.030,60 SIT, 3,598.009 SIT,
VI. skupina: konzervirano sadje, zelenjava in polproizvodi: 1,439.186,35 SIT,
1,327.613,04 SIT,
VII. skupina: ribe vseže, zamrznjene,
konzervirane: 313.573 SIT,
VIII. skupina: jajca: 230.000 SIT,
141.450 SIT,
IX. skupina: splošno prehrambeno blago: 941.435,85 SIT.

11. Morebitne druge informacije o naročilu: za sklop živil skupin II., IV., VI., VII. in
IX. ni bilo dovolj veljavnih ponudb, zato je
naročnik za te sklope oddal naročila po postopku s pogajanji (20. člen ZJN).
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 21 z dne 23. 3.
2001.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 6. 2001.
Vrtec Ribnica
Št. 7/01
Ob-50381
1. Naročnik: JP Komunala Laško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podšmihel 1e, Laško, tel. 03/734-44-00, e-mail: komunala.lasko@siol.net.
3. Datum izbire: 15. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava elektronske prenosljive tehtnice za merjenje osnih pritiskov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 80%, reference 20%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Libela ELSI, d.o.o.,
Opekarniška 2, Celje.
7. Pogodbena vrednost: 3,498.600 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,896.850 SIT, 3,498.600 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: 5. 6. 2001.
JP Komunala Laško, d.o.o.
Št. 9/01
Ob-50382
1. Naročnik: JP Komunala Laško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podšmihel 1e, Laško, tel. 03/734-44-00, e-mail: komunala.lasko@siol.net.
3. Datum izbire: 11. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava dolomitnih gramozov, ca.
3000 m3 – različnih granulacij.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo ni bilo oddano zaradi neuspelega javnega razpisa – podana
je bila samo ena ponudba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 6. 2001.
JP Komunala Laško, d.o.o.
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Št. 02/2001
Ob-50383
1. Naročnik: Zdravstveni dom Velenje.
2. Naslov naročnika: Vodnikova 1,
3320 Velenje, tel. 03/89-95-400, telefaks
03/58-69-039.
3. Datum izbire: 9. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: avtomatski selektivni biokemični
analizator (1 kos).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– tehnične prednosti: 40 točk,
– cena in plačilni pogoji: 30 točk,
– poprodajne storitve in tehnična pomoč: 30 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Alpos Meding, d.o.o.,
Leona Dobrotinška 2, 3230 Šentjur.
7. Pogodbena vrednost: 9,986.130
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,749.997,80 SIT, 7,925.400
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.
Zdravstveni dom Velenje
Št. 351-01-2/01
Ob-50384
1. Naročnik: Občina Postojna.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 4,
6230 Postojna, tel. 05/72-80-700, faks
05/72-80-780.
3. Datum izbire: 16. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža opreme za Kulturni dom v Postojni.
Kraj dobave: Postojna.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v skladu z razpisno dokumentacijo: ponudbena cena 60 točk, način
plačil in fiksnost cen 10 točk, rok izvedbe
20 točk, reference in druge ugodnosti 10
točk; izbrani ponudnik je zbral največje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Bruma, d.o.o., inženiring, trgovina, uvoz-izvoz, proizvodnja, Vrhpolje 250, 140 Kamnik.
7. Pogodbena
vrednost:
54,491.367,61 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 40%.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 68,556.249 SIT, 54,491.367,61
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: 6. 6. 2001.
Občina Postojna

Št.

Št. 1
Ob-50385
1. Naročnik: Dom Nine Pokorn – Grmovje.
2. Naslov naročnika: Pernovo 4/a,
3310 Žalec, faks 03/57-28-068, tel.
03/57-28-120, e-mail: dom_nine_pokorn.zalec@siol.net.
3. Datum izbire: 21. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– živila in material za prehrano,
– čistila,
– kurilno olje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
Za blago skupine A) Živila in material za
prehrano, skupine B) Čistila, podskupine 1.
in 2. ter skupine C) Kurilno olje, je merilo
najnižja končna vrednost za posamezno skupino oziroma podskupino.
Izjema je skupina B) Čistila, podskupina
3. Sredstva za higieno bivalnih prostorov,
kjer se kot merilo uporabljata najnižja končna vrednost (50%) in kakovost čistil (50%)
podskupine.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
A1) Geaprodukt, d.o.o.:, Dolenjska cesta 244, Ljubljana;
A2) Geaprodukt, d.o.o., Dolenjska cesta 244, Ljubljana;
A3) Hrib, d.o.o., Večje Brdo 8, Dobje
pri Planini;
A4) PD Savinjski kruhek, d.o.o., Šlandrov trg 35, Žalec;
A5) KZ Laško, z.o.o., Kidričeva 2, Laško;
A6) Mlekarna Celeia, d.d., Arja vas 92,
Petrovče;
A7) ZKZ Mozirje, z.o.o., Cesta na Lepo
Njivo 2, Mozirje;
A8) Hrib, d.o.o., Večje Brdo 8, Dobje
pri Planini;
A9) Kolinska, d.d., Kolinska ulica 1,
Ljubljana;
A10) TD Žana, d.d., Žalec, Mestni trg 2,
Žalec;
A11) Hrib, d.o.o., Večje Brdo 8, Dobje
pri Planini;
B1) Makom, s.p., Krenker Maksimilijan,
Špeglova 16, Velenje;
B2) Makom, s.p., Krenker Maksimilijan,
Špeglova 16, Velenje;
B3) Makom, s.p., Krenker Maksimilijan,
Špeglova 16, Velenje;
C1) OMV Istrabenz, d.o.o., Ferrarska 7,
Koper.
7. Pogodbena vrednost:
A1) 5,413.000 SIT,
A2) 1,187.000 SIT,
A3) 1,172.000 SIT,
A4) 3,600.000 SIT,
A5) 8,514.000 SIT,
A6) 6,152.000 SIT,
A7) 467.000 SIT,
A8) 898.000 SIT,
A9) 2,582.000 SIT,
A10) 8,707.000 SIT,
A11) 2,942.000 SIT,
B1) 2,250.000 SIT,
B2) 3,581.000 SIT,
B3) 460.000 SIT,
C1) 13,950.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 35.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A1) 7,804.600 SIT, 4,969.200 SIT,
A2) 2,704.000 SIT, 1,261.000 SIT,
A3) 1,380.383 SIT, 1,071.823 SIT,
A4) 5,945.879,20 SIT, 5,092.543,30
SIT,
A5) 9,659.394,30 SIT, 8,429.796,30
SIT,
A6) 6,124.412 SIT, 5,903.926 SIT,
A7) 563.600 SIT, 461.600 SIT,
A8) 1,446.875 SIT, 907.960 SIT,
A9) 2,808.401,56 SIT, 2,472.647,88
SIT,
A10) 8,252.193 SIT, 7,811.005,50 SIT,
A11) 3,651.492 SIT, 3,225.260 SIT,
B1) 2,655.978,50 SIT,1,415.954,94
SIT,
B2) 3,910.951,78 SIT, 2,265.920,55
SIT,
B3) 694.282,40 SIT, 349.822,90 SIT,
C1) 11,449.230 SIT, 10,507.915 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: 26. 3. 2001.
Dom Nine Pokorn – Grmovje
Ob-50414
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, faks 01/300-39-12.
3. Datum izbire: 19. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: toaletna papirna konfekcija, naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 80%, kvaliteta 10%,
reference ponudnika 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MBS d.o.o., Razgled
31, 6330 Piran.
7. Pogodbena vrednost: 11,997.563
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,130.129,55 SIT, 11,997.563 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: /
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 56
Ob-50441
1. Naročnik: Vrtec Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Talanyijeva ul. 6,
9000 Murska Sobota.
3. Datum izbire: 13. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– kruh, pekovski in mlevski izdelki,
– mleko, mlečni izdelki,
– meso, mesni izdelki,
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– sadje,
– zelenjava,
– drobni prehrambeni izdelki.
Kraj dobave: Murska Sobota, Rakičan,
Bakovci, Černelavci – Pušča.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena 70%,
– kvaliteta 25%,
– komercialno-plačilni pogoji 5%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– kruh, pekovski in mlevski izdelki: Mlinopek, d.d., Industrijska 11, 9000 Murska
Sobota;
– mleko, mlečni izdelki: Mlekarna Celeia, Mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče;
– meso, mesni izdelki:
– sveže meso mladih govedi do 18
mesecev: Vigros, Trgovina na debelo in drobno, Lendavska 11, 9000 Murska Sobota,
– sveže prašičje meso in izdelki: Vigros, Trgovina na debelo in drobno, Lendavska 11, 9000 Murska Sobota,
– sveže perutninsko meso in izdelki:
– sveže piščančje meso in izdelki: Jata, d.d., Hladilniška 34, 1129 Ljubljana,
– sveže puranje meso: Jata, d.d., Hladilniška 34, 1129 Ljubljana,
– sveže kunčje meso: /;
– ribe:
– zamrznjene ribe: Janez Kalamar,
s.p., Ribarnica Kalamar, Partizanska 55,
9000 Murska Sobota,
– konzerve: Janez Kalamar, s.p., Ribarnica Kalamar, Partizanska 55, 9000
Murska Sobota;
– sadje:
– za sadje: hruške, marelice, orehi,
mandarine, kiwi, češnje, jagode, ribez, višnje in suhe slive: Intersad, d.o.o., Ižakovci
73, 9231 Beltinci,
– za sadje: pomaranče, limone in
smokve: Vigros, Trgovina na debelo in drobno, Lendavska 11, 9000 Murska Sobota,
– za sadje: banane: Mercator SVS,
d.d., Rogozniška c. 8, 2250 Ptuj,
– za sadje: jabolka: Matis Janez, Sebeborci 45/b, 9221 Martjanci,
– za sadje: breskve, grozdje, slive,
kutine, kostanji in lubenice: Gramis, d.o.o.,
Noršinska 3, 9000 Murska Sobota;
– zelenjava in vrtnine:
– kisana zelenjava: Mercator SVS,
d.d., Rogozniška c. 8, 2250 Ptuj,
– sveža zelenjava: Intersad, d.o.o.,
Ižakovci 73, 9231 Beltinci,
– suhe stročnice: Vigros, Trgovina na
debelo in drobno, Lendavska 11, 9000
Murska Sobota,
– krompir: Zver Štefan, Lipa 80, 9231
Beltinci;
– drobni prehrambeni izdelki: Veletrgovina Potrošnik, d.d., Arh. Novaka 2, 9000
Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost:
– kruh, pekovski in mlevski izdelki: Mlinopek, d.d., Industrijska 11, 9000 Murska
Sobota – 2,140.000 SIT;
– mleko, mlečni izdelki: Mlekarna Celeia, Mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče – 4,500.000 SIT;
– meso, mesni izdelki (sveže meso mladih govedi do 18 mesecev, sveže prašičje
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meso in izdelki); za sadje: pomaranče, limone, smokve; suhe stročnice: Vigros, Trgovina na deblo in drobno, Lendavska 11,
9000 Murska Sobota – 12,820.000 SIT;
– sveže perutninsko meso in izdelki; sveže puranje meso: Jata, d.d., Hladilniška 34,
1129 Ljubljana – 2,760.000 SIT;
– sveže kunčje meso: /;
– ribe: zamrznjene ribe, konzerve: Janez Kalamar, s.p., Ribarnica Kalamar, Partizanska 55, 9000 Murska Sobota –
820.000 SIT;
– sadje: hruške, marelice, orehi, mandarine, kiwi, češnje, jagode, ribez, višnje in
suhe slive; sveža zelenjava: Intersad, d.o.o.,
Ižakovci 73, 9231 Beltinci – 1,300.000
SIT;
– sadje: banane; kisana zelenjava: Mercator SVS, d.d., Rogozniška c. 8, 2250
Ptuj – 490.000 SIT;
– sadje: jabolka: Matis Janez, Sebeborci 45/b, 9221 Martjanci – 245.000 SIT;
– sadje: breskve, grozdje, slive, kutine,
kostanji in lubenice: Gramis, d.o.o., Noršinska 3, 9000 Murska Sobota – 240.000
SIT;
– krompir: Zver Štefan, Lipa 80, 9231
Beltinci – 329.000 SIT;
– drobni prehrambeni izdelki: Veletrgovina Potrošnik, d.d., Arh. Novaka 2, 9000
Murska Sobota – 3,160.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– kruh, pekovski in mlevski izdelki:
2,184.085 SIT, 2,138.092 SIT,
– mleko, mlečni izdelki: 4,812.420 SIT,
4,504.974 SIT,
– meso, mesni izdelki:
– sveže meso mladih govedi do 18
mesecev: 11,167.200 SIT, 10,109.000
SIT,
– sveže prašičje meso in izdelki:
2,480.652 SIT, 2,387.330 SIT;
– sveže perutninsko meso in izdelki:
– sveže piščančje meso in izdelki:
1,815.600 SIT, 1,629.720 SIT,
– sveže puranje meso: 1,460.000
SIT, 1,134.000 SIT,
– sveže kunčje meso: /;
– ribe:
– zamrznjene ribe: 628.450 SIT,
– konzerve: 293.933 SIT, 168.200
SIT;
– sadje:
– hruške: 78.000 SIT, 54.000 SIT,
– marelice: 65.600 SIT, 36.720 SIT,
– pomaranče:
142.500
SIT,
114.500 SIT,
– limone: 10.250 SIT, 9.000 SIT,
– banane: 329.400 SIT, 240.000
SIT,
– jabolka: 682.500 SIT, 490.000
SIT,
– breskve: 142.000 SIT, 88.830 SIT,
– grozdje: 163.500 SIT, 98.010 SIT,
– slive: 20.250 SIT, 11.880 SIT,
– smokve: 57.240 SIT, 51.840 SIT,
– orehi: 21.500 SIT, 17.712 SIT,
– mandarine: 143.250 SIT, 86.400
SIT,
– kiwi: 59.800 SIT, 38.880 SIT,
– češnje: 165.000 SIT, 35.100 SIT,

– jagode: 104.000 SIT, 65.880 SIT,
– ribez: 48.000 SIT, 31.320 SIT,
– višnje: 45.200 SIT, 10.260 SIT,
– kutine: 12.600 SIT, 2.322 SIT,
– kostanji: 49.320 SIT, 28.944 SIT,
– suhe slive: 22.000 SIT, 9.720 SIT,
– lubenice: 12.000 SIT, 8.856 SIT;
– zelenjava in vrtnine:
– kisana zelenjava: 345.850 SIT,
254.468 SIT,
– sveža zelenjava: 1,255.700 SIT,
912.130 SIT,
– suhe stročnice: 87.804 SIT,
55.480 SIT,
– krompir: 532.000 SIT, 329.000 SIT;
– drobni
prehrambeni
izdelki:
3,162.733 SIT, 3,068.610 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: 6. 6. 2001.
Vrtec Murska Sobota
Ob-50442
1. Naročnik: Osnovna šola Šmihel.
2. Naslov naročnika: Šmihel 2, 8000
Novo mesto, tel. 07/393-51-00, faks
07/393-51-27.
3. Datum izbire: 13. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago po skupinah:
1. meso in mesni izdelki: Šmihel 2, Novo mesto; Birčna vas 1, Novo mesto;
2. ribe: Šmihel 2, Novo mesto; Birčna
vas 1, Novo mesto;
3. jajca: Šmihel 2, Novo mesto; Birčna
vas 1, Novo mesto;
4. mleko in mlečni izdelki: Šmihel 2, Novo mesto; Birčna vas 1, Novo mesto;
5. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski
izdelki: Šmihel 2, Novo mesto; Birčna vas
1, Novo mesto;
6. brezalkoholne pijače, sokovi, sirupi:
Šmihel 2, Novo mesto; Birčna vas 1, Novo
mesto;
7. zelenjava in sadje, konzervirano sadje
in zelenjava: Šmihel 2, Novo mesto; Birčna
vas 1, Novo mesto;
8. razno prehrambeno blago: Šmihel 2,
Novo mesto; Birčna vas 1, Novo mesto.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. meso in mesni izdelki:
– Mesarstvo Cvetan, Cvetan Anton, s.p.,
Stari trg 23, 8230 Mokronog,
– Hočevar Agrotrgovina, d.o.o., Dol.
Težka voda 7b, 8000 Novo mesto,
– Mercator – KG Kočevje, d.o.o., Kolodvorska ulica 23, 1330 Kočevje;
2. ribe:
– Predelava sadja in vrtnin, Krnc Bojan,
s.p., Mestne njive 14, 8000 Novo mesto,
– Lera Trade, d.d., Rožna dolina c.
VI/36, 1111 Ljubljana;
3. jajca:
– Mercator – KG Kočevje, d.o.o., Kolodvorska ulica 23, 1330 Kočevje,
– Predelava sadja in vrtnin, Krnc Bojan,
s.p., Mestne njive 14, 8000 Novo mesto,
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– KZ Krka, z.o.o., Novo mesto, Rozmanova ulica 10, 8000 Novo mesto;
4. mleko in mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva
63, 1113 Ljubljana,
– Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
– Agroind Vipava 1894, Vipava, d.d.,
5271 Vipava;
5. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski
izdelki:
– Pekarna Blatnik, d.o.o., Predstruge
69, 1312 Videm Dobrepolje,
– Hram, Prehrambeno in trgovsko podjetje, d.o.o., Trdnjava 1, 1330 Kočevje,
– Manja, d.o.o., Trdinova pot 2a, 8330
Metlika;
6. brezalkoholne pijače, sokovi, sirupi:
– Vele, d.d., PC Grosuplje, Adamičeva
14, 1290 Grosuplje,
– Predelava sadja in vrtnin, Krnc Bojan,
s.p., Mestne njive 14, 8000 Novo mesto,
– Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto;
7. zelenjava in sadje, konzervirano sadje
in zelenjava:
– Predelava sadja in vrtnin, Krnc Bojan,
s.p., Mestne njive 14, 8000 Novo mesto,
– KZ Krka, z.o.o., Novo mesto, Rozmanova ulica 10, 8000 Novo mesto,
– Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto;
8. razno prehrambeno blago:
– Vele, d.d., PC Grosuplje, Adamičeva
14, 1290 Grosuplje,
– Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 26.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 6. 2001.
Osnovna šola Šmihel
Št. 2020-01-000005
Ob-50459
1. Naročnik: Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50, 1000
Ljubljana, tel.: 01/478-52-70, faks:
01/478-54-70, e-pošta: ursiks@gov.si.
3. Datum izbire: 22. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: ekstra lahko kurilno olje v predvideni količini 1,046.000 litrov, za potrebe
Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob
pri Mirni, Zavoda za prestajanje kazni
zapora Koper, Zavoda za prestajanje
kazni zapora Ljubljana - Odprtega oddelka Ig, Zavoda za prestajanje kazni
zapora Maribor - Oddelka Murska Sobota in Prevzgojnega doma Radeče.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena (cena brez
DDV, brez trošarine in z vključenim popustom); izbrani dobavitelj je ponudil najnižjo
ceno.

Št.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol, Slovenska naftna družba, d.d., Dunajska cesta 50, 1527
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: cena za en liter kurilnega olja je 66 SIT, okvirna vrednost
blaga za celotno pogodbeno obdobje in
predvidene količine je 69,036.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 69,952.296 SIT in 69,036.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 21 z dne 23. 3. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2001.
Uprava Republike Slovenije
za izvrševanje kazenskih sankcij
Št. 1/01-398/B2
Ob-50538
1. Naročnik: JZ Zdravstveni dom Brežice.
2. Naslov naročnika: Černelčeva ul. 8,
8250 Brežice, tel. 07/49-914-00, faks
07/49-914-50.
3. Datum izbire: 1. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: reševalno vozilo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, garancija,
servis, plačilni pogoji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Malgaj servisno podjetje, d.o.o., Gabersko 30, 142 Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: 14,966.336
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,705.920,80 SIT, 14,966.336 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 z dne 13. 4. 2001,
Ob-46928.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2001.
JZ Zdravstveni dom Brežice
Št. 1/01-398/2
Ob-50539
1. Naročnik: JZ Zdravstveni dom Brežice.
2. Naslov naročnika: Černelčeva ul. 8,
8250 Brežice, tel. 07/49-914-00, faks
07/49-914-50.
3. Datum izbire: 1. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža ultrazvočnega
aparata za potrebe ginekologije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, servis, dobavni rok,
plačilni pogoji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Medias International
d.o.o., Leskoškova 9d, 1000 Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost: 5,964.068,72
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,181.601 SIT, 5,964.068,72 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 z dne 13. 4. 2001,
Ob-46935.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2001.
JZ Zdravstveni dom Brežice
Št. 2227/01
Ob-50491
1. Naročnik: Osnovna šola Antona Ukmarja Koper.
2. Naslov naročnika: Pot v gaj 2, 6000
Koper.
3. Datum izbire: 8. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila po skupinah:
– mleko in mlečni izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– zamrznjene ribe in mehkužci,
– sveža zelenjava in suhe stročnice,
– zamrznjena zelenjava,
– sadje,
– suho sadje,
– konzervirano sadje,
– sadni sokovi,
– testenine,
– kruh in pekovsko pecivo,
– keksi in slaščičarski izdelki,
– zamrznjeni izdelki iz testa,
– ostalo prehrambeno blago.
Kraj dobave je Koper, Pot v gaj 2.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– mleko in mlečni izdelki – Ljubljanske
mlekarne d.d., PE Dekani,
– meso in mesni izdelki – Kras Sežana,
d.d., Sežana,
– zamrznjene ribe in mehkužci – Mariva
d.o.o., Portorož,
– sveža zelenjava in suhe stročnice –
K.Z. Agraria Koper, z.o.o., Koper,
– zamrznjena zelenjava – Delmar d.o.o.
Izola,
– sadje – K.Z. Agraria Koper z.o.o., Koper,
– suho sadje – K.Z. Agraria Koper
z.o.o., Koper,
– konzervirano sadje – Mercator Degro
d.d. Portorož,
– sadni sokovi – Nektar d.o.o., Ljubljana-Črnuče,
– testenine – Pekarna Pečjak, d.o.o.,
Škofljica,
– kruh in pekovsko pecivo – Pekarne
Mlinotest d.o.o., Ajdovščina,
– keksi in slaščičarski izdelki – Pekarne
Mlinotest d.o.o., Ajdovščina,
– zamrznjeni izdelki iz testa – Pekarna
Pečjak d.o.o., Škofljica,
– ostalo prehrambeno blago – Mercator
Degro d.d., Portorož.
7. Pogodbena vrednost po skupinah
živil:
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– mleko in mlečni izdelki – 2,803.340
SIT,
– meso in mesni izdelki – 7,175.596
SIT,
– zamrznjene ribe in mehkužci –
267.245 SIT,
– sveža zelenjava in suhe stročnice –
1,105.300 SIT,
– zamrznjena zelenjava – 108.059 SIT,
– sadje – 495.300 SIT,
– suho sadje – 73.750 SIT,
– konzervirano sadje – 16.679 SIT,
– sadni sokovi – 2,388.400 SIT,
– testenine – 350.776 SIT,
– kruh in pekovsko pecivo – 3,306.500
SIT,
– keksi in slaščičarski izdelki –
1,398.300 SIT,
– zamrznjeni izdelki iz testa – 450.522
SIT,
– ostalo
prehrambeno
blago
–
2,151.460 SIT.
V vrednost je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 40.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– mleko in mlečni izdelki: 3,023.374
SIT, 2,803.340 SIT,
– meso in mesni izdelki: 8,474.814 SIT,
7,175.596 SIT,
– zamrznjene ribe in mehkužci: 310.953
SI, 267.245 SIT,
– sveža zelenjava in suhe stročnice:
1,140.091 SIT, 1,105.300 SIT,
– zamrznjena zelenjava: 145.392 SIT,
108.059 SIT,
– sadje: 579.474 SIT, 495.300 SIT,
– suho sadje: 76.896 SIT, 73.750 SIT,
– konzervirano sadje – 16.679 SIT,
– sadni sokovi: 2,779.998 SIT,
2,388.400 SIT,
– testenine: 489.391 SIT, 350.776 SIT,
– kruh in pekovsko pecivo: 4,263.315
SIT, 3,306.500 SIT,
– keksi
in
slaščičarski
izdelki:
2,034.097 SIT, 1,398.300 SIT,
– zamrznjeni izdelki iz testa: 648.715
SIT, 450.522 SIT,
– ostalo
prehrambeno
blago
–
2,151.460 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 19 z dne 16. 3. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 6. 2001.
Osnovna šola Antona
Ukmarja Koper
Št. 1/2001-489/1
Ob-50540
1. Naročnik: JZ Zdravstveni dom Celje.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 5,
3000 Celje, tel. 03/543-400, faks
03/544-13-56.
3. Datum izbire: 17. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža ultrazvočnega
aparata, Zdravstveni dom Celje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, garancija, reference,
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plačilni pogoji, rok dobave, izbran ni bil nihče, ker je bila samo ena ponudba primerna.
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: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: razpis bo ponovljen (po postopku
naročanja JN male vrednosti).
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 27 z dne 13. 4.
2001, Ob-46936.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2001.
JZ Zdravstveni dom Celje
Ob-50636
1. Naročnik: Dom upokojencev Danice
Vogrinec Maribor.
2. Naslov naročnika: Čufarjeva 9, 2000
Maribor.
3. Datum izbire: 12. 2. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano:
– 1. sklop: kruh in pekovsko pecivo;
– 2. sklop: mlevski izdelki in testenine;
– 3. sklop: sadje in zelenjava – sveža,
jajca;
– 4. sklop: jabolka;
– 5. sklop: mleko in mlečni izdelki;
– 6. sklop: zamrznjena zelenjava;
– 7. sklop: zamrznjeni izdelki;
– 8. sklop: meso in drobovina;
– 9. sklop: mesni izdelki;
– 10. sklop perutninsko meso;
– 11. sklop: splošno prehrambeno blago.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– 1. sklop: Kruh – pecivo Maribor, d.d.;
– 2. sklop: Žito Ljubljana, d.d.;
– 3. sklop: Gramis, d.o.o.;
– 4. sklop: Gramis, d.o.o.;
– 5. sklop: Mlekarna Celeia, d.o.o.;
– 6. sklop: Vigros, d.o.o.;
– 7. sklop: Žito Ljubljana, d.d.;
– 8. sklop: Jurmes, d.d.;
– 9. sklop: Mesarstvo Nikl Kristijan, s.p.;
– 10. sklop: Pivka – Perutninarstvo,
d.d.;
– 11. sklop: Mercator SVS, d.d.
7. Pogodbena vrednost:
– 1. sklop: 11,941.870 SIT;
– 2. sklop: 2,543.325 SIT;
– 3. sklop: 10,614.200 SIT;
– 4. sklop: 917.500 SIT;
– 5. sklop: 19,624.789 SIT;
– 6. sklop: 2,279.178 SIT;
– 7. sklop: 3,830.185 SIT;
– 8. sklop: 33,017.210 SIT;
– 9. sklop: 10,963.000 SIT;
– 10. sklop: 7,721.514 SIT;
– 11. sklop: 24,421.269,44 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– 1. sklop: 4 ponudbe;
– 2. sklop: 3 ponudbe;

– 3. sklop: 3 ponudbe;
– 4. sklop: 4 ponudbe;
– 5. sklop: 4 ponudbe;
– 6. sklop: 3 ponudbe;
– 7. sklop: 4 ponudbe;
– 8. sklop: 5 ponudb;
– 9. sklop: 5 ponudb;
– 10. sklop: 4 ponudbe;
– 11. sklop: 3 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– 1.
sklop:
13,949.760
SIT,
11,941.870 SIT;
– 2.
sklop:
3,313.565,28
SIT,
2,543.325 SIT;
– 3.
sklop:
16,722.720
SIT,
10,614.200 SIT;
– 4. sklop: 3,300.000 SIT, 917.500
SIT;
– 5. sklop: 26,716.461,12 SIT,
19,624.789 SIT;
– 6. sklop: 2,844.823 SIT, 2,279.178
SIT;
– 7. sklop: 5,533.050 SIT, 3,830.185
SIT;
– 8.
sklop:
35,879.200
SIT,
33,017.210 SIT;
9. sklop: 15,093.600 SIT, 10,963.000
SIT;
– 10. sklop: 9,644.400 SIT, 7,721.514
SIT;
– 11.
sklop:
24,492.060
SIT,
24,421.269,44 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
13. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 110-111 z dne 1. 12. 2000, Ob –
39722.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 6. 2001.
Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Št. 04/01-V,K
Ob-50296
1. Naročnik: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00,
faks 03/896-11-27.
3. Datum izbire: 21. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba sanacije vodovoda in kanalizacije na Gorici v Velenju.
Kraj izvedbe: Mestna občina Velenje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: po razpisni dokumentaciji.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ALEA group, d.o.o., Celje, Ložnica 43, 3310 Žalec.
7. Pogodbena
vrednost:
118,206.035,42 SIT vključno z 19% DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 136,224.643 SIT vključno z 19%
DDV, 113,617.323,34 SIT vključno z 19%
DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 6. 2001.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.
Št. 575-6/2001-8
Ob-50340
1. Naročnik: Občina Vojnik.
2. Naslov naročnika: Keršova 1, 3212
Vojnik, faks: 03/57-72-073.
3. Datum izbire: 22. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija poslovnega objekta Keršova 8, Vojnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila in kriteriji so bili: cena,
rok plačila, rok izvedbe in reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Remont Celje d.d.,
Oblakova 30, Celje.
7. Pogodbena
vrednost:
67,579.635,84 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 23,747.438,73 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
vrednost
najvišje
ponudbe
84,524.241 SIT, najnižja ponudba
67,579.635,84 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: /
Občina Vojnik
Ob-50349
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Energetika Celje, j.p.,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Prešernova 27,
3000 Celje, Smrekarjeva 1, 3000 Celje.
3. Datum izbire: 23. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija toplotne
izolacije na vročevodih in toplovodih
Nova vas, Lava in Hudinja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena (80 %), reference
(20 %). Izvedena je bila analiza prispelih ponudb ter na osnovi upoštevanja meril in kriterijev izbran najugodnejši ponudnik
(doseženo največje število skupnih točk).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: PUP d.d., Podjetje za

Št.

urejanje prostora, Koroška cesta 37b, 3320
Velenje.
7. Pogodbena
vrednost:
31,861.294,43 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,017.318,07 SIT (-3 % popusta), 31,422.057,87 SIT.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 3. 2001.
Mestna občina Celje, Komunalna
direkcija, Energetika Celje, j.p., d.o.o.
Ob-50428
1. Naročnik: Občina Trebnje.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 5, 8210
Trebnje, tel. 07/34-81-100, telefaks
07/34-81-131.
3. Datum izbire: obvestilo o oddaji naročila z dne 20. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvajanje asfalterskih
del: izdelava finega planuma; dobava in
strojno polaganje asfalta v kompletu z
muldo v sistemu BNOP 16 in debelini 6
cm; čiščenje obstoječega asfaltnega vozišča in pobrizg z bitumensko emulzijo
ter dobava in strojno polaganje asfaltnega betona v sistemu AB 11 v debelini
4 cm; priprava podlage in strojna ter
ročna izdelava asfaltne mulde debeline
6 cm oziroma 4 cm; dosip in utrditev
bankin – na celotnem področju javnih
cest in poti v Občini Trebnje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena vrednost
ob nudenih enakih tehničnih pogojih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: Cestno podjetje Novo mesto, d.d.,
Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost (z DDV):
101,942.540 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik ne bo koristil podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe
(z
DDV):
112,205.100
SIT,
101,942.540 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ne.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: ne.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: ne.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2001.
Občina Trebnje
Št. 01/320008
Ob-50433
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Resljeva 18, Ljubljana.
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3. Datum izbire: 23. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: druga etapa prve faze
GOI del izgradnje drsališča Zalog, Hladilniška 36, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 70%, reference 30%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lesnina inženiring d.d.,
Parmova 53, Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
233,229.639,45 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
233,229.639,45
SIT,
233,022.545,36 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2001.
Mestna občina Ljubljana
Št. 352-11-16/00-039
Ob-50434
1. Naročnik: Občina Gornja Radgona,
Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona,
tel.
02/561-16-71,
faks
02/564-38-14.
2. Naslov naročnika: /
3. Datum izbire: 5. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja zbirnega kanala fekalne kanalizacije skozi naselje
Apače v dolžini 1.398 m.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: z ozirom na postavljena merila (ponudbena cena, rok izvedbe, garancija) je izbrani ponudnik dosegel najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.
7. Pogodbena
vrednost:
53,417.372,54 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
73,909.570,66
SIT,
50,310.045,29 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: /
Občina Gornja Radgona
Št. 8/01
Ob-50435
1. Naročnik: JP Komunala Laško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podšmihel 1e, Laško, tel. 03/734-44-00, e-mail:komunala.lasko@siol.net.
3. Datum izbire: 11. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradbena dela – gradnja ekoloških otokov.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo je bila najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Veko – velenjska koperacija, z.o.o., Stari trg 36, Velenje.
7. Pogodbena vrednost: 1,024.755 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,242.015 SIT, 11,024.755 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: 5. 6. 2001.
JP Komunala Laško, d.o.o.
Št. 8/01
Ob-50436
1. Naročnik: JP Komunala Laško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podšmihel 1e, Laško, tel. 03/734-44-00, e-mail:komunala.lasko@siol.net.
3. Datum izbire: 11. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradbena dela – asfaltne preplastitve.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo je bila najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje, d.d.,
Lava 42, Celje.
7. Pogodbena vrednost: 46,208.414
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 49,769.072 SIT, 46,208.414 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: 5. 6. 2001.
JP Komunala Laško, d.o.o.
Št. 8/01
Ob-50437
1. Naročnik: JP Komunala Laško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podšmihel 1e, Laško, tel. 03/734-44-00, e-mail:komunala.lasko@siol.net.
3. Datum izbire: 11. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: 1 specialno komunalno
vozilo za prevoz odpadkov, dobavljeno
v Laško.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, usklajenost z obstoječim
voznim parkom, prisotnost na Slovenskem trgu, servis, dobavni rok, plačilni pogoji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MAN gospodarska vozila
Slovenije, d.d., Ljubljana, Celovška cesta
182, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 25,075.337
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: 26,749.812,46 SIT, 23,736.573 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: 5. 6. 2001.
JP Komunala Laško, d.o.o.
Št. 344-5/00-07
Ob-50438
1. Naročnik: Občina Radlje ob Dravi.
2. Naslov naročnika: Mariborska 7,
2360 Radlje ob Dravi, tel. 02/887-14-01,
faks 02/887-12-11, e-mail: obcina.radljesiol.net.
3. Datum izbire: 11. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: vzdrževanje gozdnih
cest na območju Občine Radlje ob Dravi
v letih 2001–2002.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ocena ponudb, cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradnje IGEM d.o.o.,
Celjska cesta 7, 2380 Slovenj Gradec.
7. Pogodbena vrednost: 11,568.280
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,537.014 SIT, 11,568.280 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 27 z dne 13. 4. 2001, Ob-46680.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Občina Radlje ob Dravi
Št. 09/01
Ob-50439
1. Naročnik: Občina Velike Lašče.
2. Naslov naročnika: Levstikov trg 1,
1315 Velike Lašče.
3. Datum izbire: 17. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova (priprava) cest
pred asfaltiranjem v Občini Velike Lašče v letu 2001.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 80%, reference 10%,
plačilni pogoji 10%, izvajalec je izbran po
razpisanih kriterijih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Purkat Franc s.p. Turjak
77, 1311 Turjak.
7. Pogodbena vrednost: 40,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
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: 21. 5. 2001.
Občina Velike Lašče
Št. 352-05-0001/99
Ob-50473
1. Naročnik: Občina Majšperk.
2. Naslov naročnika: Majšperk 32a,
2322 Majšperk.
3. Datum izbire: 23. junij 2000.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja vodovodnega
sistema Občine Majšperk.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v skladu z merili iz razpisne
dokumentacije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Bovir d.o.o., Plač 16,
2201 Zgornja Kungota.
7. Pogodbena
vrednost:
266,753.197,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
284,221.322,30
SIT,
250,657.573,10 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: /
Občina Majšperk
Št. 404-08-521/2000-13
Ob-50475
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 25. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: adaptacija in rekonstrukcija vložišča MORS na lokaciji v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 25.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponujena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Rima d.o.o., Dunajska
105, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
19,766.777,92 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednost najvišje ponudbe je
30,531.484,90 SIT z DDV, vrednost najnižje ponudbe je 25,716.777,92 SIT z 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: 11. 6. 2001.
Ministrstvo za obrambo
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Št. 1/01-540/1
Ob-50541
1. Naročnik: JZ Zdravstveni dom Celje.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 5,
3000 Celje, tel. 03/543-400, faks
03/544-13-56.
3. Datum izbire: 31. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova fasade na objektu ZP Štore.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, plačilni pogoji.
Ponudnik je izbran zato, ker je zbral najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: REMONT, Obrtno gradbeno podjetje, d.d., Oblakova 30, 3000
Celje.
7. Pogodbena
vrednost:
25,054.037,47 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
35,318.508,61
SIT,
25,054.037,47 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 30-31 z dne 28. 8.
2001, Ob-47859.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2001.
JZ Zdravstveni dom Celje

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. 01/2001
Ob-50286
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija.
2. Naslov naročnika: Prešernova 27,
3000 Celje, faks 5/42-65-802, tel.
5/42-65-800.
3. Datum izbire: 20. 4.2001.
4. Vrsta in obseg storitev: redno vzdrževanje svetlobno prometne signalizacije na področju Mestne občine Celje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: mesečni pavšal, seštevek
cen rezervnih delov, cena optičnega dajalca, zadostnost referenc.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektrosignal d.o.o., Lava 6a, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 594.000 SIT
na mesec, brez rezervnih delov po ceniku,
ki je sestavni del pogodbe.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.

Št.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 19 z dne 16. 3. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2001.
Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija
Št. 351-01-12/01-14
Ob-50288
1. Naročnik: Občina Dravograd.
2. Naslov naročnika: Trg 4. julija 7,
2370 Dravograd, el. naslov: lili@dravograd.si.
3. Datum izbire: 10. maj 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
gozdnih cest na območju Občine Dravograd v letih 2001 in 2002.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za ocenitev ponudb
so bila poleg ponudbene cene tudi dosedanje izkušnje ter obseg izvedenih del v zadnjih treh letih. Ponudba uspešnega ponudnika je bila izbrana ob upoštevanju navedenih meril.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradnje IGEM, d.o.o.,
Celjska cesta 7, 2380 Slovenj Gradec.
7. Pogodbena vrednost: 21,546.019
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 32,444.018 SIT in 21,546.019 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.
27 z dne 13. 4. 2001, Ob-46672.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 6. 2001.
Občina Dravograd
Št. JN 17/01
Ob-50365
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, tel. 01/4315-255, telefaks
01/43-24-074, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 9. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: prestavitev
obstoječega DCV Elektro Ljubljana d.d.
in njegova vključitev v prostore CV Elektro Ljubljana-mesto.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je bilo oddano po postopku s pogajanji brez predhodne
objave (20. člen-točka 2 in 3).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sipronika d.o.o., Tržaška
2, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 9,850.000 SIT
(brez DDV).
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,850.000 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: prestavitev obstoječega DCV
Elektro Ljubljana v prostore CV Elektro
Ljubljana-mesto je potrebna zaradi časovno zveznega prenašanja funkcij vodenja
na novi DCV in zaradi obvladovanja vodenja sistema s kadri, ki so na razpolago.S
tem bo tudi omogočena kontinuiteta šolanja kadrov za novi sistem vodenja.Ponudnik Sipronika d.o.o. Ljubljana je edini
ponudnik, ki je usposobljen za strokovno
prestavitev in vključitev v sistem. Ob tem
se ponudnik zavezuje biti nosilec izvedbe
in zagotavlja vodenje projekta preselitve
DCV in prevzema odgovornost za kakovostno izvedbo del in enoletno garancijo.
Ponudnik že 10 let pogodbeno vzdržuje
procesne računalniške sisteme Siemens
v Elektro Ljubljani ter v vsem tem obdobju
tudi izvaja posege v ta sistem v smislu
izboljšav in razširitev.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 13. 6. 2001.
Javno podjetje
Elektro Ljubljana d.d.
Št. JN 08/01
Ob-50369
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, tel. 01/4315-255, telefaks
01/43-24-074, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 17. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava prostorske dokumentacije-lokacijskega načrta za DV 2 x 110 kV RTP Grosuplje-RTP
Trebnje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika na podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena vrednost (50 % delež)
– reference ponudnika (25% delež)
– kvaliteta (20% delež)
– plačilni pogoji (5% delež).
Ponudnik je bil izbran glede na najvišje
doseženo število točk (81,7) po merilih za
vrednotenje ponudb.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Savaprojekt d.d., Cesta
krških žrtev 59, 8270 Krško.
7. Pogodbena vrednost: 25,650.000
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,000.000 SIT (brez DDV) vrednost najvišje ponudbe 20,822.350 SIT
(brez DDV) vrednost najnižje ponudbe.
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: do 8. 6. 2001.
Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. JN 10/01
Ob-50371
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, tel. 01/43-15-255, telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 9. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: Izdelava PZI
DCV Elektro Ljubljana d.d.-PGD tehnološkega dela.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je bilo oddano po postopku s pogajanji brez predhodne
objave (20. člen-točka 2 in 3).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBE d.d., Hajdrihova 4,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 7,230.000
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,230.000 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik IBE d.d. Ljubljana je glede
na kompleksnost objekta edino usposobljeno na domačem tržišču, ki lahko kvalitetno
in v sprejemljivem roku izdela zahtevano projektno dokumentacijo. Ponudnik IBE d.d.
Ljubljana je edini ponudnik, ki ima reference pri izdelavi projektov s področja vodenja
EES in ni ponudnik opreme, ki jo bomo
naročili v skladu z ZJN in ni na strani potencialnih ponudnikov opreme sistemov vodenja. Ima tudi ustrezno kadrovsko strukturo
za izdelavo zahtevane projektne dokumentacije.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 8. 6. 2001.
Javno podjetje
Elektro Ljubljana d.d.
Št. 11/01
Ob-50373
1. Naročnik: JP Komunala Laško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podšmihel 1e, Laško, tel. 03/734-44-00, e-mail: komunala.lasko@siol.net.
3. Datum izbire: 11. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vgrajevanje
odpadkov v deponijsko telo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 80%, reference 20%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PSG Zdenko Leljak, s.p.,
Pod gradom 19, Laško.
7. Pogodbena vrednost: 5,292.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,997.600 SIT in 5,292.000 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: 5. 6. 2001.
JP Komuna Laško, d.o.o.
Št. 07/01
Ob-50374
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-51-200, faks
03/56-51-232.
3. Datum izbire: 4. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje
obnove mlinov kotla OP 380b.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena s plačilnimi pogoji do 90,
– reference izvajalca do 10.
Izbrani izvajalec je cenovno ugodnejši.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Himomontaža, d.o.o., Čufarejv 5, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 15,498.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,996.307 SIT, 15,498.000 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: 6. 6. 2001.
Termoelektrarna Trbovlje,
d.o.o., Trbovlje
Št. 9/MŠ144
Ob-50390
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks št. 01/474-24-42,
tel št. 01/474-24-41.
3. Datum izbire: 11. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: obnova antikorozijske zaščite daljnovodov 110,
220 in 400 kV.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna ponudbena cena
(80%), s strani naročnikov potrjene reference ponudnika ali podizvajalca pri izvedbi
obnove AKZ daljnovodov (15%), plačilni pogoji (5%).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Final Pasarič d.o.o., Trubarjevo nabrežje 3, 3270 Laško; Tekol d.d.,
Ul. Pohorskega bataljona 14, 2106 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: Final Pasarič 91,801.828,90 SIT; Tekol - 6,434.139,60
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: tega podatka ne moremo dati, ker
je naročnik dopuščal možnost celovitih in
delnih ponudb in ponudbene vrednosti med
sabo niso primerljive.
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: 8. 6. 2001.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 9/MŠ142
Ob-50391
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks št. 01/474-24-42,
tel št. 01/474-24-41.
3. Datum izbire: 9. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba
gradbenih in obrtniških del pri zamenjavi VN opreme v 110 in 220 kV stikališčih v RTP 400/220/110 kV Beričevo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna ponudbena cena
(75%), s strani naročnikov potrjene reference ponudnika ali podizvajalca za tovrstna
dela v stikališču 110, 220 in 400 kV, ki so
razvidna iz tehničnih razpisnih pogojev
(15%), plačilni pogoji (5%), garancija za izvedena dela (5%).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vodnogospodarsko podjetje d.d. Novo mesto, Trdinova 23, 8000
Novo mesto.
7. Pogodbena
vrednost:
22,468.528,04 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 32,261.500 SIT; 22,468.528,04
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: 8. 6. 2001.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 9/MŠ141
Ob-50392
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks št. 01/474-24-42,
tel št. 01/474-24-41.
3. Datum izbire: 24. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: ureditev telekomunikacij-zamenjava primarne in
sekundarne opreme v stikališču 110 kV
v RTP 110/20kV Gorica - 2. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna ponudbena cena
(85%), rok izvedbe del (10%), plačilni pogoji (5%), garancija za izvedena dela (5%).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektronabava d.d., Cesta 24. junija, 1000 Ljubljana.
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7. Pogodbena
vrednost:
77,583.761,22 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 60,000.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
99,836.322,11
SIT;
77,583.761,22 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: 8. 6. 2001.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 9/MŠ143
Ob-50704
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks št. 01/474-24-42,
tel št. 01/474-24-41.
3. Datum izbire: 10. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba sanacije SM 30 na DV 110 kV Beričevo-Trbovlje I.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna ponudbena cena
(75%), s strani naročnikov potrjene reference ponudnika ali podizvajalca za vgradnjo in
sanacijo SM na 110, 220 in 400 kV DV
(15%), delo v II. nevarnostni coni (5%), plačilni pogoji (5%).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Dalen d.o.o., Šlandrova
10, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
10,826.373,10 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 7,986.453,30 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
11,543.138,02
SIT;
10,826.373,10 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: 8. 6. 2001.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 1-DIR/2001-255
Ob-50556
1. Naročnik: Varstveno delovni center
Krško, Ulica Staneta Žagarja 4, 8273 Leskovec pri Krškem.
2. Naslov naročnika: Ulica Staneta Žagarja 4, 8273 Leskovec pri Krškem, faks
07/49-05-161, e-mail:vdc@najdi.net, tel.
07/49-05-160.
3. Datum izbire: 23. 2. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev:
– priprava, dostava in razdelitev toplih obrokov malic za Enoto VDC Krško
Leskovec,
– priprava in razdelitev toplih obrokov malic za Enoto VDC Sevnica.
5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: najnižja dobavna cena.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za Enoto VDC Krško Leskovec – Oštarija Margareta, Robi Blazinšek, s.p., Cesta 4. julija 22, 8270 Krško,
– za enoto VDC Sevnica – Gostinsko
podjetje Sevnica, d.d., Trg svobode 1,
8290 Sevnica.
7. Pogodbena vrednost:
– za Enoto VDC Krško Leskovec – za
pripravo, dostavo in razdelitev toplih obrokov malic – cena za en topli obrok malice je
540 SIT z vključenim DDV,
– za enoto VDC Sevnica – za pripravo in
razdelitev toplih obrokov malic – cena za en
topli obrok malice je 602 SIT z vključenim
DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za enoto VDC Krško Leskovec: 570
SIT, 540 SIT za en topli obrok,
– za Enoto VDC Sevnica: 610 SIT, 602
SIT za en topli obrok.
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: 11. 6. 2001.
VDC Krško Leskovec
Št. 025-28/2001-2
Ob-50417
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.
3. Datum izbire: 23. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve mobilne glasovne telefonije za potrebe Geodetske uprave Republike Slovenije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo oddano v skladu s
4. odstavkom 94. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mobitel d.d., Vilharjeva
23, 1537 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
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. junij 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 420-01
Ob-50420
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, telefon 01/543-11-00.
3. Datum izbire: 14. 5. 2001.

50 / 15. 6. 2001 / Stran 3575
4. Vrsta in obseg storitev: oddaja storitev pranja bolnišničnega perila in delovnih oblek za potrebe Kliničnega centra - 1B, št. kateg. 27.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 1. Cena pranja 60 %, 2.
Tehnologija pranja 20%, 3. Strojne kapacitete 10%. Izbrani ponudnik je prejel na podlagi meril za izbor najvišje število točk, 4.
Obseg pranja ponudnika 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Periteks - Negovanje tekstila, d.o.o., Blatnica 2, 1236 Trzin.
7. Pogodbena vrednost: 225 SIT za kg
čistega in suhega perila z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja ponudba je 245 SIT za kg
perila z DDV in najnižja ponudba je 225 SIT
za kg perila z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 57 z dne 23. 6.
2000, Ob-30495.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 6. 2001.
Klinični center Ljubljana
Št. 322-02/01-05
Ob-50427
1. Naročnik: Občina Tržič.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 18,
4290 Tržič, tel. 04/59-71-510.
3. Datum izbire: 30. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
gozdnih cest na območju Občine Tržič v
zasebnih in državnih gozdovih v letu
2001.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: celovitost ponudbe (kompletnost ponudbenih dokumentov), veljavnost ponudbe, usposobljenost in sposobnost ponudnika - analiza ponudbenih dokumentov, najcenejša ponudba ni nujno
najugodnejša, pomemben element izbora
je bila ocena vseh »izvedbenih« referenc,
za izbor se je upoštevala »cenovna« analiza
po lastniških skupinah.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nigram, d.o.o., Snakovška 12, 4294 Križe.
7. Pogodbena vrednost: 11,109.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,562.336 SIT, 18,923.240 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2001.
Občina Tržič
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Št. 3949
Ob-50429
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, tel. 07/48-020, faks 07/49-22-888.
3. Datum izbire: 21. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava študije o izvedljivosti zamenjave PW in WT
sistema.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: zaradi tega, ker je naročilo
samo študija in ne zagotavljanje dobička ali
nadomestilo stroškov raziskave in razvoja in
ker oddaja tega naročila ne določa ali omejuje nadaljnje oddaje naročil, kjer je treba
zagotoviti konkurenco med ponudniki, lahko to naročilo izpolni le SIAP, d.o.o., Pesnica 20a, 2211 Pesnica pri Mariboru. Omenjeni ponudnik je kot zastopnik različnih proizvajalcev opreme, ki je povezana s pripravo
vode, seznanjen s ponudbo na tržišču in
tudi z najnovejšimi napredki in razvojem v
industriji priprave vode. S svojim delom in
izvedbo vzorčenja HD in CY sistema ima
referenco in dokazilo poznavanja sistemov
NE Krško.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SIAP, d.o.o., Pesnica
20a, 2211 Pesnica pri Mariboru.
7. Pogodbena vrednost: 9,813.401,10
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,813.401,10 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: 5. 6. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 1/01
Ob-50518
1. Naročnik: Občina Ribnica na Pohorju.
2. Naslov naročnika: Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju.
3. Datum izbire: 5. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
gozdnih cest na območju Občine Ribnica na Pohorju v letih 2001 in 2002.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izbrani ni bil nobeden ponudnik. Razlog za zavrnitev ponudb: za območje OE ZGS Slovenj Gradec je prispela samo ena ponudba, za območje OE ZGS Maribor, ponudnika nista izkazala zadostno
opremljenost za zimsko vzdrževanje gozdnih
cest.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 13. 4.
2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 6. 2001.
Občina Ribnica na Pohorju
Št. 3949
Ob-50531
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270
Krško
(tel.
07/48-020,
faks
07/49-21-528).
3. Datum izbire: 15. 12. 2000.
4. Vrsta in obseg storitev: opredelitev
programa za razgradnjo NEK in specifikacija projektne naloge za revidirani
plan razgradnje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na podlagi Zakona o skladu
za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganju radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Ur. l.
RS, št. 75/94) je bila leta 1996 izdelana
študija Plana razgradnje NE Krško.
Praksa v svetu je, da se študije o razgradnjah jedrskih objektov periodično revidirajo, revizije pa se nanašajo na uporabo
sodobnejših tehnologij in na finančne ter
ekonomske pokazatelje. Za izdelavo takšne
revizije, ki bi zajemala omenjena priporočila
in nova spoznanja, je potrebno izdelati kvalitetno projektno nalogo, kar je predmet oddaje našega javnega naročila. Za tak plan
razgradnje pa je potrebno zastaviti projektno nalogo zelo natančno in strokovno ob
poznavanju celotne problematike.
Glede na lastništvo NEK obravnava obstoječi Plan razgradnje NEK tudi možnosti
za odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva v Republiki Hrvaški. Izdelava revizije Plana razgradnje NEK
mora biti sprejemljiva tudi za Republiko Hrvaško in mora vsebovati vhodne podatke, ki
od tam tudi izhajajo.
Tu je za tovrstno problematiko zadolžena Agencija za poseban otpad iz Zagreba,
Savska c. 41/4, ki je strokovno usposobljena. Omenjena agencija je že sodelovala pri
izdelavi Plana razgradnje NEK, sicer pa izvaja aktivnosti v zvezi z odlagališčem radioaktivnih odpadkov v Republiki Hrvaški, izdeluje varnostne ocene, presoje vplivov na
okolje in verjetnostne varnostne ocene.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Agencija za posebni otpad, Savska cesta 41/IV, 10000 Zagreb,
Hrvaška.
7. Pogodbena
vrednost:
11,049.018,73 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik nima podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,049.018,73 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ni drugih informacij.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: ni bilo prve faze.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bilo predhodnega razpisa.

14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Ob-50532
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje Hrastnik,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.
3. Datum izbire: 28. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: ureditveni
načrt Resnica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo ni bilo dodeljeno, ker do
roka, določenega za oddajo ponudb naročniku ni bila predložena nobena ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 0.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2001.
Rudnik Trbovlje Hrastnik, d.o.o.
Št. 40301-0001/2001
Ob-50552
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gradec.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec, tel. 02/881-21-10,
faks 02/881-21-18, e-mail: info@mesto-sg.si.
3. Datum izbire: 10. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: rekonstrukcije in izgradnje cest v Mestni občini
Slovenj Gradec v letu 2001.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: reference, konkurenčnost
ponudbe, plačilni pogoji, solventnost podjetja, rok izvedbe, druge ugodnosti, ki jih nudi
ponudnik.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: razpisna dela se oddajo
ločeno, in sicer:
1. kot izvajalec izgradnje ceste na odlagališče komunalnih odpadkov se izbere
Gradnje IGEM, d.o.o., Celjska cesta 7, Slovenj Gradec,
2. kot izvajalec rekonstrukcije ceste Podgorje – Razbor se izbere Gradbena mehanizacija in gradbena dela Slemenšek, s.p.,
Lampreče 7, Črna,
3. kot izvajalec rekonstrukcije ceste Vrhe – Rahtel se izbere Gradnje IGEM, d.o.o.,
Celjska cesta 7, Slovenj Gradec,
4. kot izvajalec rekonstrukcije ceste
Šmartno – Slug se izbere Gradbena mehanizacija in gradbena dela Slemenšek, s.p.,
Lampreče 7, Črna,
5. kot izvajalec rekonstrukcije ceste Vrhe – Sv. Neža se izbere Gradnje IGEM,
d.o.o., Celjska cesta 7, Slovenj Gradec,
6. kot izvajalec sanacije cestnega plazu
se izbere Gpro Danilo Muhič, inž. gr., s.p.,
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Gradbeni in geotehnični inženiring, Razvanjska cesta 76, Maribor,
7. Pogodbena vrednost:
1. cesta na odlagališče komunalnih odpadkov: 52,366.784,36 SIT;
2.
cesta
Podgorje–Razbor:
18,053.016,38 SIT;
3. cesta Vrhe–Rahtel: 13,477.117,71
SIT;
4. cesta Šmartno–Slug: 8,565.019,05
SIT;
5.
cesta
Vrhe–
Sv.
Neža:
14,206.107,65 SIT;
6. cestni plaz Vrhe–Sv. Neža:
9,592.208 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. cesta na odlagališče komunalnih odpadkov:
41,041.754,71
SIT,
63,044.748,80 SIT;
2.
cesta
Podgorje–Razbor:
22,690.114,49 SIT, 18,053.016,38 SIT;
3. cesta Vrhe–Rahtel: 17,454.267,64
SIT, 13,477.117,71 SIT;
4. cesta Šmartno–Slug: 10,755.760,86
SIT, 7,311.372 SIT;
5.
cesta
Vrhe–Sv.
Neža:
15,870.666,57 SIT, 12,101.532,45 SIT;
6. sanacija plazu: 11,345.929,69 SIT,
8,792.404,06 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: 8. 6. 2001.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 34405/00004/2001
Ob-50555
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gradec.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec, tel. 02/881-21-10,
faks 02/881-21-18, e-mail: info@mesto-sg.si.
3. Datum izbire: 8. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: ročno in
strojno vzdrževanje gozdnih cest na območju Mestne občine Slovenj Gradec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 80%, tehnična opremljenost 20%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Gozdarska zadruga Slovenj Gradec,
z.o.o., Celjska cesta 7, 2380 Slovenj Gradec,
2. Gradnje IGEM, d.o.o., Celjska cesta
7, 2380 Slovenj Gradec.
7. Pogodbena vrednost: 6,069.200 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. zimsko vzdrževanje: Podjetje za gozdne gradnje in hortikulturo Maribor:
7,563.783 SIT, Gradnje IGEM: 5,263.693
SIT,

Št.

2. letno vzdrževanje: Podjetje za gozdne
gradnje in hortikulturo Maribor: 21,535.123
SIT, Gradnje IGEM: 16,859.385 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2001.
Mestna občina Slovenj Gradec

ZJN-18
Zahteva za objavo javnega
natečaja
Na podlagi 65. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
natečaja
Ob-50529
Spremembe
V objavi javnega natečaja za mednarodni
mejni prehod Obrežje, objavljeni v Uradnem
listu RS, št. 46 z dne 8. 6. 2001, Ob50046 na strani 3029, se spremenijo naslednje točke in se pravilno glasijo:
4. (b) Čas, v katerem se lahko prevzame natečajno gradivo in dobijo dodatne
informacije: od 11. 6. do 20. 6. 2001
vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
10. Kjer je mogoče, število in vrednost
nagrad: 1. nagrada 2,800.000 SIT, 2. nagrada 1,800.000 SIT, 3. nagrada 900.000
SIT, trije odkupi po 500.000 SIT.
Odškodnine vabljenim po 750.000
SIT. Kolikor vabljeni udeleženec prejme
nagrado ali odkup se mu izplača le razlika med višino odškodnine in višino nagrade ali odkupa. Vse navedene vrednosti so v bruto zneskih.
11. Kjer je mogoče, podrobnosti o plačilih vsem udeležencem natečaja: niso
predvidena.
13. Morebitne druge informacije o
natečaju: vse ostale informacije so razvidne iz razpisnega gradiva, ki je tudi objavljen na spletni strani http:/izs.si. Vabljena udeleženca natečaja: Enota d.d.
IZTR.
IZS Matična sekcija arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov

Javni razpisi
Ob-50511
Popravki
obvestila o razpisu za izbiro dobavitelja
opreme
Razvoj sistemov daljinskega ogrevanja,
Slovenija
1.
Sklic
objave:
EuropeAid/112393/D/S/SI.
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2. Postopek: odprti razpis.
Razpisna dokumentacija je pripravljena
v skladu s “Phare DIS Manual” September
1997.
3. Program: Phare.
4. Financiranje: CBC Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Avstrija 1999
– SL9912.01.
5. Podpisnik pogodbe: občine Gornji
Grad, Preddvor, Solčava in Nazarje.
V obvestilu o razpisu za izbiro dobavitelja
opreme Razvoj sistemov daljinskega ogrevanja, Slovenija, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 31 z dne 28. 4. 2001,
Ob-47650, konzorcija občin Gornji Grad,
Preddvor, Solčava in Nazarje, so bile narejeni naslednji popravki:
namesto:
19. Rok za oddajo ponudb: ponudbe v
zaprti ovojnici morajo biti dostavljene najkasneje do 26. junija 2001 do 12. ure po
lokalnem času....
20. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo javno, dne 26. junija 2001 ob 13.
uri po lokalnem času...
se pravilno glasi:
19. Rok za oddajo ponudb: ponudbe v
zaprti ovojnici morajo biti dostavljene najkasneje do 3. septembra 2001 do 12. ure
po lokalnem času....
20. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo javno, dne 3. septembra 2001
ob 13. uri po lokalnem času...
Konzorcij občin Gornji Grad, Preddvor,
Solčava in Nazarje
Ob-50512
Corrigenda
to Supply Procurement Notice
Development of Biomass District
Heating Systems
Location – Border areas
Slovenia-Austria, Slovenia
1.
Publication
reference:
EuropeAid/112393/D/S/SI.
2. Procedure: Open.
Please note that the TD is prepared as
per Phare DIS Manual September 1997.
3. Programme: Phare.
4. Financing: CBC Cross Border Cooperation Programme Slovenia-Austria 1999
– SL-9912.01.
5. Contracting authority: The municipalities of Gornji Grad, Preddvor, Solcava and
Nazarje.
In the Supply Procurement Notice Development of Biomass District Heating
Systems, Location – Border areas
Slovenia-Austria, Slovenia, published in
the Official Gazzete of the Republic of
Slovenia, No. 31/2001 April 28 th, 2001,
No. Ob-47651, of Consortium of the municipalities Gornji Grad, Preddvor, Solčava and Nazarje, the following changes
were made:
instead:
19. Deadline for submission of tenders:
Tenders in sealed envelope must be submitted at the latest on 26th June 2001, at
12,00 noon local time.....
20. Tender opening session: The tenders will be opened in public session on
26th June 2001, at 1,00 p.m. local time...
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read:
19. Deadline for submission of tenders: Tenders in sealed envelope must
be submitted at the latest on 3rd September 2001, at 12,00 noon local time.....
20. Tender opening session: The tenders will be opened in public session on
3rd September 2001, at 1,00 p.m. local
time...
Consortium of the Municipalities of
Gornji Grad, Preddvor, Solčava and
Nazarje
Št. 439/01
Ob-50460
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Komisijo Evropskih skupnosti
o uresničevanju ukrepov o finančni, tehnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur.
l. RS, št. 56/93), 70. člena Zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00) ter
117. in 118. člena Pravil in postopkov
Evropske Unije za izvedbo javnih razpisov
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Agencija RS za regionalni razvoj
objavlja
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za
projekt Rastlinjak Moravske Toplice,
št. SL-9804.01
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Agencija za regionalni razvoj,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, tel.: + 386
1 478 37 56, faks: + 386 1 431 33 60.
2. Predmet javnega naročila: izgradnja
rastlinjaka za pridelavo vrtnin na površini
1 ha, z opremo za hidroponsko in aeroponsko rast vrtnin, ogrevanega s termalno vodo.
3. Razpoložljiva sredstva: Phare:
425.250,00 EUR, SLO: 343.497,17
EUR.
4. Najugodnejši ponudnik: A – TIP
d.o.o., Goričica pri Ihanu 15, 1230 Domžale (Slovenija).
5. Ponudbena cena (brez davka):
768,747.17 EUR.
6. Rok začetka in dokončanja del: 4
mesece od uvedbe v delo.
7. Utemeljitev izbire ponudnika: cenovno najugodnejša ponudba po uspešni tehnični evaluaciji.
8. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice; 18. 4.
2001 ob 11:15.
9. Število prispelih ponudb:
– Dalsem Horticultural Projects b.v.
Den Hoorn (Nizozemska),
– Constructions Metalliques Florentaises groupe Varades (Francija),
– Joint Venture A–TIP d.o.o. Domžale
(Slovenija), IMP d.d. Ljubljana (Slovenija)
in IMP Promont Tehprom d.o.o. Domžale
(Slovenija),
– SGP Pomgrad d.d. Murska Sobota
(Slovenija),
– Greentex b.v. Bleiswijk (Nizozemska),
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– Gomboc d.o.o. Beltinci (Slovenija).
10. Najvišja in najnižja ponudbena cena: 1,490,940.18 EUR in 768,699.11
EUR.
11. Postopek izbire izvajalca: razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev po postopku, ki ga predpisuje Priročnik za decentralizirani implementacijski sistem (DIS
Manual, Evropska komisija, september
1997).
12. Datum in številka objave v Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS,
št. 16-17 z dne 9. 3. 2000, Ob-44780,
44781.
Ministrstvo za gospodarstvo
Agencija za regionalni razvoj
Ob-50463
In accordance with Regulation on ratification of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia
and European Commission on implementation of measures on financial, technical
and other forms of co-operation (OG RS
56/93), Law on Public Procurement, Article 70 (OG RS 39/00) and according to
the article 117 & 118 of the European
Union Regulations and Procedures of Public Tender Performed Republic of Slovenia, Ministry of Economy, National Agency for Regional Development announces
the Decision
of the Selection of the Successful
Tenderer for the Project Greenhouse
Moravske Toplice, No SL- 9804.01
1. Contracting Authority: Republic of
Slovenia, Ministry of Economy, National
Agency for Regional Development, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, tel.: + 386 1
478 37 56, faks: + 386 1 431 33 60.
2. Subject of tender: Construction of 1
hectare of greenhouses heated with thermal water and the fitting of the equipment
for hydroponic and aeroponic growing of
vegetables.
3. Available funds: Phare: 425.250,00
EUR, SLO: 343.497,17 EUR.
4. The selected tenderer: A – TIP
d.o.o., Goričica pri Ihanu 15, 1230 Domžale (Slovenia).
5. Tender price without taxes after arithmetical corrections: EUR 768,747.17.
6. Completion period: 4 months after
the issue of the Letter of Commencement.
7. Justification of the selection: Lowest priced tender after passed technical
evaluation.
8. Place, date and time of the tender
opening session: Municipality of Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, 18 th April 2001 at 11:15 hrs.
9. Number of tenders:
– Dalsem Horticultural Projects b.v.
Den Hoorn (Netherlands),
– Constructions Metalliques Florentaises groupe Varades (France),
– A – TIP d.o.o. Domžale (Slovenia)
on behalf of Joint Venture with IMP d.d.

Ljubljana (Slovenia) and IMP Promont Tehprom d.o.o. Domžale (Slovenia),
– SGP Pomgrad d.d. Murska Sobota
(Slovenia),
– Greentex b.v. Bleiswijk (Netherlands),
– Gomboc d.o.o. Beltinci (Slovenia).
10. Highest and lowest tender price
without taxes: EUR 1,490,940.18 and
EUR 768,699.11.
11. Type of Procurement Procedure:
Open tender procedure according to Decentralised Implementation System (DIS
Manual, European Commission, September 1997).
12. Date and No of announcement in
the Official Gazette of Republic of Slovenia: OG RS 16-17/01, 9 th March 2001,
Ob-44780, 44781.
Ministry of Economy
National Agency for Regional
Development
Št. 30/01
Ob-50341
Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske sheme Podravja, Pravilnika delovanja Garancijske sheme Podravja ter sklepa 5. redne seje Sveta Konzorcija za razvojne naloge Podravja razpisuje Ekonomski institut Maribor – PE Garancijska
shema Podravja skupaj z Novo Kreditno
banko Maribor d.d., podpisnico pogodbe
o medsebojnem sodelovanju pri kreditiranju malega gospodarstva z garancijami
Garancijske sheme Podravja
javni razpis
za odobritev dolgoročnih posojil pod
ugodnejšimi pogoji in izdajo garancij
za projekte malega gospodarstva
1. Namen razpisa: spodbujanje rasti in
razvoja podjetij in samostojnih podjetnikov posameznikov.
2. Znesek sredstev za dolgoročna posojila: 231,000.000 SIT.
3. Posojila pod ugodnejšimi pogoji in
garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup nove ali popolnoma obnovljene opreme,
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov,
– nakup, ureditev in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov.
Posojila se bodo odobravala pri banki,
v sodelovanju z EIM-Garancijska shema
Podravja.
4. Garancije EIM-Garancijska shema
Podravja
EIM-Garancijska shema Podravja bo izdajala garancije za zavarovanje plačil kreditov.
Znesek posamezne garancije ne sme
presegati 50 % dovoljenega kredita.
Odobrena posojila in izdane garancije
praviloma ne smejo presegati kvote sredstev, oziroma depozita, po posamezni
občini.
Sredstva s katerimi razpolagajo posamezne občine so naslednja:
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Št.

Občina

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Občina Maribor
Občina Duplek
Občina Kungota
Občina Lovrenc na Pohorju
Občina Miklavž na Dr.polju
Občina Ormož
Občina Pesnica
Občina Ruše
Občina Slovenska Bistrica
Občina Starše
Občina Hoče - Slivnica
Občina Rače - Fram
Občina Oplotnica
Benedikt
Cerkvenjak
Destrnik
Dornava
Gorišnica
Hajdina
Juršinci
Kidričevo
Lenart
Majšperk
Markovci
Podlehnik
MO Ptuj
Selnica ob Dravi
Sv. Ana
Sv. Andraž
Šentilj
Trnovska vas
Videm
Zavrč
Žetale

5. Pogoji dodeljevanja posojil in garancij
5.1. Dolgoročna posojila:
– prosilec lahko vloži vlogo za posojila v
višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
10,000.000 SIT,
– obrestna mera znaša TOM + 2,5 % na
letni ravni,
– doba vračanja posojila je do 5 let,
– moratorij odplačila glavnice je do 6
oziroma do 12 mesecev,
– prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih praviloma najmanj 30% lastnih sredstev,
– zavarovanje z ustreznimi instrimenti zavarovanja in tudi z garancijami EIM PE GSP
– bančni stroški se obračunajo v skladu
s sklepom uprave banke.
5.2.Garancije - Garancijska shema Podravja:
– vloga za posojilo je hkrati vloga za garancijo,
– garancija znaša do 50 % posojila,
– prosilec zavaruje prejeto garancijo EIM
- PE GSP po dogovoru (z eno bianco menico in dvema bianco akceptnima nalogoma
za male gospodarske družbe, z eno bianco
menico za s.p., s poroki na podlagi notarskega zapisa),
– prosilec mora plačati za izdano garancijo 1% od odobrenega posojila. Po poravnanih obveznostih se vplačan znesek prosilcu vrne.
6. Splošni pogoji za prijavo in razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki posamezniki in gospodarske
družbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so člani Garancijske sheme Podravja
(podpisana pristopna izjava za včlanitev in

Št.

Krediti

75,867.261
7,733.646
2,165.780
1,662.689
6,293.389
74,392.802
6,304.702
3,581.252
38,764.282
4,669.893
998.197
472.744
164.452
87.627
90.590
102.647
190.055
292.702
188.157
88.254
826.476
1,004.693
213.118
178.830
122.762
2,891.945
275.142
88.897
49.951
831.352
55.878
212.067
84.226
53.542
plačilo enkratne pristopnine v skladu s Pravili delovanja Garancijske sheme Podravja),
– ustrezajo merilom za male gospodarske družbe po 51. in 72. členu zakona o
gospodarskih družbah,
– imajo sedež dejavnosti praviloma na
območju občin Konzorcija, ki so sofinancirale ustanovitev Garancijske sheme Podravja (navedene v točki 1 tega razpisa), in v
ostalih občinah Podravja na katere je razdeljen znesek GZS – OZ Maribor.
V skladu s Pravili delovanja Garancijske sheme Podravja članstvo v Garancijski shemi Podravja ne predstavlja avtomatično obveznosti za odobritev posojila in
garancije.
7. Prednostni kriteriji za dodeljevanje posojila in garancije
Pri obravnavanju vlog bosta upoštevani
predvsem:
– načelo donosnosti projekta.
– načelo ohranjanja realne vrednosti dodeljenih sredstev,
Prednost pri dodelitvi posojila in garancij
bodo imeli prosilci:
– ki bodo med viri financiranja zagotovili
višji delež lastnih sredstev,
– katerih projekti bodo:
· razvojno naravnani (uvajanje novih tehnologij, inovacije, nastop na tujih trgih, odpiranje novih delovnih mest, ohranjanje delovnih mest),
· ekološko naravnani (prihranki pri porabi energije, zmanjšanje škodljivih vplivov na
okolje).
8. Rok za prijavo
Razpis je odprt od dneva objave razpisa
do dneva porabe sredstev.
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9. Obravnava vlog
Ustrezne in popolne vloge bosta obravnavala banka in EIM PE Garancijska shema
Podravja, enkrat mesečno.
10. Informacije in dokumentacija
Informacije in vloge sprejema: Nova
KBM d.d., Vita Kraihgerja 4, in sicer:
a) za podjetja – Sektor naložb in sredstev, Vita Kraigherja 4, tel. 02/229-24-41,
229-24-02;
b) za samostojne podjetnike posameznike – Oddelek gospodarskih družb in malega gospodarstva, tel. 02/229-21-50,
02/229-21-51;
ter enote:
Podružnica Slovenska Bistrica, Titova cesta 55 – tel. 02/844-39-22;
Podružnica Ptuj, Novi trg 1 , tel
02/78-70-510 in ekspozitura Ormož, tel.
02/741- 07-11.
Dodatne informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci tudi pri Zlatki Zastavnikovič, Vodji Garancijske sheme Podravja,
Ekonomski institut Maribor, d.o.o., PE Garancijska shema Podravja, Razlagova 22,
2000 Maribor, telefon 02/25-26-342, faks
25-21-597, elektronski naslov: eim.institut@siol.net, vsak delovni dan med 8. in
12. uro.
Ekonomski institut Maribor, d.o.o.
PE Garancijska shema Podravja
Ob-50375
Na podlagi določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2001 (Uradni list RS, št.
32/01), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 13/00, 65/00, 97/00, 9/01)
Ministrstvo za gospodarstvo, Urad za varstvo potrošnikov, Kotnikova 5, Ljubljana,
razpisuje
sofinanciranje delovanja na področju
varstva potrošnikov v letu 2001
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za gospodarstvo, Urad za varstvo potrošnikov, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo vlagatelji
I. Predmet
Predmet javnega razpisa so projekti, ki
pripomorejo k dvigu zavesti in informiranosti
potrošnikov ter dvigu splošne ravni varstva
potrošnikov v Sloveniji, in sicer:
A) informiranja, obveščanja in izobraževanja potrošnikov:
– priprava vsebine in izdaja brošur, zloženk ter drugih podobnih materialov,
– priprava in izvedba stalnih in/ali vnaprej dogovorjenih prispevkov v medijih –
radijske oddaje, TV oddaje, prispevki v časopisih,
B) zunajsodnega reševanja potrošniških
sporov na področju finančnih storitev,
C) reševanja lokalne potrošniške problematike,
D) pregled ureditve označevanja prehrambenih in neprehrambenih izdelkov v
Sloveniji in primerjava z Evropsko unijo po
zakonskih in drugih merilih,
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E) sofinanciranje mednarodnih projektov s področja varstva potrošnikov,
F) drugi projekti s področja varstva potrošnikov.
II. Pogoji:
1. vlagatelj mora biti neprofitna nevladna
organizacija,
2. vlagatelj mora zagotoviti delno financiranje iz lastnih sredstev ali drugih nekomercialnih virov.
III. Merila
Ad A)
– vpis v Register potrošniških organizacij Urada za varstvo potrošnikov – maks. 10
točk,
– sposobnost vodenja projektov, izkazano strokovno znanje in izkušnje pri tematiki,
ki je predmet projekta – maks. 20 točk,
– prednost imajo projekti s področja varstva potrošnikov, ki jih vlagatelj prijavi v partnerstvu z drugo ali drugimi potrošniškimi
organizacijami – maks. 20 točk,
– prednost imajo projekti s področja varstva potrošnikov, pri katerih vlagatelj zagotovi sodelovanje z nevladnimi organizacijami z drugih področij – maks. 10 točk,
– aktualnost predlaganih vsebin – maks.
10 točk,
– ponujena naklada ter obseg posamezne brošure oziroma zloženke oziroma ponujena pogostost objavljanja prispevkov –
maks. 10 točk,
– optimalni dostop (diseminacija) informativnih gradiv (brošur, zloženk) potrošnikom – maks. 10 točk,
– finančna učinkovitost projekta – maks.
10 točk.
Ad B)
– vpis v Register potrošniških organizacij Urada za varstvo potrošnikov – maks. 20
točk,
– izkazano strokovno znanje in izkušnje
pri tematiki, ki je predmet projekta – maks.
40 točk,
– sposobnost vodenja projektov – maks.
20 točk,
– finančna učinkovitost projekta – maks.
20 točk.
Ad C)
– vpis v Register potrošniških organizacij
Urada za varstvo potrošnikov – maks. 20 točk,
– aktualnost predlaganih vsebin – maks.
40 točk,
– finančna učinkovitost projekta – maks.
20 točk,
– reference vlagatelja na področju reševanja lokalne potrošniške problematike –
maks. 20 točk.
Ad D)
– vpis v Register potrošniških organizacij Urada za varstvo potrošnikov – maks. 25
točk,
– kako podrobno je finančno ovrednoten projekt – maks. 25 točk,
– izkazano strokovno znanje in izkušnje
pri tematiki, ki je predmet projekta – maks.
50 točk.
Ad E)
– vpis v Register potrošniških organizacij Urada za varstvo potrošnikov – maks. 20
točk,
– že izkazano sodelovanje v mednarodnih projektih – maks. 10 točk,
– izkazan višji delež sofinanciranja tujega partnerja v projektu – maks. 20 točk,
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– aktualnost predlaganih vsebin – maks.
30 točk,
– finančna učinkovitost projekta – maks.
20 točk.
Ad F)
– vpis v Register potrošniških organizacij Urada za varstvo potrošnikov – maks. 30
točk,
– kako podrobno je finančno ovrednoten projekt – maks. 30 točk,
– aktualnost predlaganih vsebin – maks.
40 točk.
Za vsako izpolnjeno merilo v okviru predmeta javnega razpisa od A do F se dodeli
vlagatelju ustrezno število točk. Najugodnejši bo tisti vlagatelj, ki bo zbral skupno najvišje število točk. Zaradi omejenih sredstev si
Urad za varstvo potrošnikov pridržuje pravico financirati omejeno število projektov.
3. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirno
18,000.000 SIT.
4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva
morajo biti porabljena v letu 2001.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge in polni naslov: vloge morajo biti
poslane oziroma dostavljene tako, da jih bo
Ministrstvo za gospodarstvo prejelo najkasneje do 10. 7. 2001 do 10. ure, na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana – sprejemna pisarna. Vloge
z navedbo vlagatelja morajo biti oddane v
zapečatenih ovitkih, ki morajo biti označeni
z “Ne odpiraj – vloga, vloga za sofinanciranje delovanja na področju varstva potrošnikov v letu 2001.” Vlagatelj mora označiti za
kateri predmet javnega razpisa (A, B, C, D,
E ali F) se prijavlja. Vsaka posamezna vloga
mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo v posebni kuverti označeni na
zgoraj predpisani način. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali nepravilno označene vloge
bodo vrnjene vlagateljem neodprte. Iz nadaljnjega postopka bodo izločene vse vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih razpisne dokumentacije.
6. Datum, čas in kraj odpiranja vlog: odpiranje vlog bo 10. 7. 2001 ob 10.15, v
veliki sejni sobi Ministrstva za gospodarstvo
(tretje nadstropje), Kotnikova 5, Ljubljana.
Predstavniki vlagateljev, ki se bodo udeležili
odpiranja vlog, morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje vlagatelja in imeti s sabo dokument, s katerim se
lahko legitimirajo.
7. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa: v
roku 45 dni.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za gospodarstvo, Urad za
varstvo potrošnikov, Kotnikova 28, Ljubljana, 1. nadstropje, kontaktna oseba je Marcela Uršič, tel. 01/478-36-14, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Ministrstvo za gospodarstvo
Urad za varstvo potrošnikov
Ob-50267
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj, objavlja na podlagi 10. člena Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem
(Ur. l. RS, št. 49/00)

javni razpis
za oddajo dveh poslovnih prostorov v
najem
1. Predmet oddaje je:
a) poslovni lokal na naslovu: Koroška cesta 14, Kranj,
poslovni prostor v pritličju, v izmeri 85
m 2,
izklicna cena najemnine je odvisna od
dejavnosti po pravilniku objavljenem v Uradnem listu RS, št. 49/00 in se giblje od
130.000 do 250.000 SIT/mesec;
b) poslovni lokal na naslovu: Šorlijeva ulica 12, Kranj,
poslovni prostor v pritličju, v izmeri 96,2
m 2,
izklicna cena najemnine je odvisna od
dejavnosti po pravilniku objavljenem v Uradni list RS, št. 49/00 in se giblje od
150.000 SIT/mesec.
K doseženi ceni se prištejeta davek na
dodano vrednost in komunalna taksa.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu so
sestavni del razpisne dokumentacije. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od ponedeljka, 18. 6.
2001, vsak delovni dan od 8. do 12. ure v
sobi št. 215/II., Mestne občine Kranj, tajništvo Oddelka za gospodarske javne službe. Ogled posameznega poslovnega prostora bo mogoč v skladu z navedbo v razpisnih pogojih.
3. Zadnji dan za prispetje ponudb je 8
dan po objavi v Uradnem listu RS na Mestno občino Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, možna je tudi osebna oddaja v sprejemni pisarni, v pritličju Mestne občine
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, v času njenih
uradnih ur.
Ponudba mora biti vložena v pisni obliki
z obveznim imenom ponudnika in zaprta v
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj, razpis za
poslovni prostor!”.
4. Odpiranje ponudb bo v sredo, 27. 6.
2001 ob 13. uri v prostorih Mestne občine
Kranj, soba št. 8.
5. Vse dodatne informacije so na voljo
po tel. 04/237-357.
Mestna občina Kranj
Št. 1122/1-2001
Ob-50474
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.,
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, na podlagi sklepa nadzornega sveta, sprejetega
na 3. seji dne 13. 4. 2001, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z zbiranjem
pisnih ponudb
1. Predmet prodaje je:
A) Nepremičnina: dvosobno komfortno
stanovanje z zimskim vrtom –južna lega, v
pritličju, velikost 68,89 m2, s shrambo v
kleti velikosti 5 m2.
Stanovanje se nahaja v objektu na Cesti
24. junija št. 33 v Ljubljani (Črnuče).
B) Nepremičnina: trisobno komfortno
stanovanje – jugovzhodna lega, v pritličju,
velikosti 75,51 m2, s shrambo v kleti v velikosti 5 m2.
Stanovanje se nahaja v objektu na Cesti
24. junija št. 41 v Ljubljani (Črnuče).
Izklicna cena za nepremičnine znaša:
A) 23.724.539 SIT,
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B) 25.950.720 SIT.
V izklicni ceni ni upoštevan davek na
dodano vrednost.
2. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek fizične osebe oziroma
naziv pravne osebe in njen točen naslov,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe,
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, ki morajo biti registrirane in imajo
sedež v RS oziroma priglasitveni list DURS
za samostojne podjetnike,
-ponujeno ceno,
-plačilne pogoje,
-pisno izjavo, da sprejema vse razpisne
pogoje.
Prepozno predložene, nepravilno označene ali nepopolne ponudbe komisija pri
izbiri ne bo upoštevala.
3. Ponudbo je treba poslati priporočeno, ali osebno vročiti na naslov: Komunala
Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj, v zaprti ovojnici z
oznako: »Ponudba za nakup stanovanja v
Ljubljani – Ne odpiraj«.
4. Rok za zbiranje ponudb je do vključno dne 2. 7. 2001 do 10. ure.
5. Odpiranje pisnih ponudb bo 2. 7.
2001 ob 12. uri na naslovu Komunala Kranj,
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.
6.V primeru, da se na razpis za nakup
obeh nepremičnin ali vsake posamezno javi
več ponudnikov, bo izbran tisti ponudnik, ki
ponudi najvišjo ceno, glede na objavljeno
izklicno ceno.
7. Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika bo naročnik sprejel najkasneje v roku
8 dni po odpiranju ponudb. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni po sprejemu sklepa o
izbiri.
8. Pisna pogodba o prodaji nepremičnine mora biti sklenjena najpozneje v roku 15
dni po pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. V primeru, da se
izbrani ponudnik v 8 dneh od poziva naročnika k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil.
9. Vse stroške, ki predstavljajo davek,
sodne takse in stroške notarja, plača kupec.
10. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po popolnem plačilu kupnine in stroškov.
11. Natančnejše podatke o nepremičnini ter ostale informacije dobijo ponudniki na
naslovu: Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-113-00.
12. Vsi interesenti za ogled nepremičnin
se prijavijo na naslov do petka 22. 6. 2001
do 14. ure, ogled pa bo organiziran v torek
dne 26. 6. 2001 med 9. in 13. uro.
Komunala Kranj
Javno podjetje, d.o.o.
Št. 35205-5/01-5
Ob-50419
Na podlagi določil zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93), 2. člena odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije v Občini Cankova-Tišina (Uradni list RS,
št. 47/96), določil Sklepa o pripravi javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje lokalne gospodarske javne službe odva-

Št.

janja in čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda in 30. člena statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99) Občina
Tišina objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za dograditev
kanalizacijskega omrežja z napravami
za čiščenje in za izvajanje gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja
odpadnih voda v Občini Tišina
1. Razpisovalec (koncedent): Občina Tišina,
Tišina
4,
9251
Tišina,
tel. 02/539-17-10, telefaks 02/539-17-11,
e-mail: obcina.tisina@siol.net.
2. Predmet razpisa: podelitev koncesije
za dograditev kanalizacijskega omrežja z napravami za čiščenje in za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
odpadnih voda v Občini Tišina.
3. Obseg koncesije: dograditev kanalizacijskega omrežja na območju Občine Tišina z napravami za čiščenje ter izvajanje
gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju Občine
Tišina na podlagi veljavne slovenske zakonodaje ter ob upoštevanju normativov Evropske skupnosti s področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
4. Trajanje koncesije: koncesija se podeli za dobo 25 let in se razdeli na:
1. Čas dograditve sistema, ki lahko
traja do konca leta 2002 in zajema čas za
pripravo prostorske in tehnične dokumentacije ter upravnih dovoljenj, in čas za izgradnjo oziroma dograditev potrebne javne infrastrukture;
2. Čas izvajanja gospodarske javne
službe, ki traja od začetka obratovanja zgrajenih objektov in naprav do poteka koncesijskega razmerja.
Trajanje koncesije bo odvisno od amortizacijske dobe infrastrukturnih objektov in
naprav, ki so pogoj za opravljanje koncesionirane dejavnosti, in se natančneje določi v
koncesijski pogodbi. Po prenehanju koncesijskega razmerja za dobo, za katero bo
sklenjeno, vsi objekti in naprave brez plačila
preidejo v last in posest koncedenta.
Koncedent si pridržuje pravico, da ne
sklene koncesijske pogodbe z nobenim od
ponudnikov, ponudnik v tem primeru ni
upravičen do odškodnine.
Koncedent si pridržuje pravico, da po
pridobitvi dokumentacije in ocenitvi možnosti za pridobivanje nepovratnih sredstev proti
plačilu stroškov izdelave dokumentacije odstopi od pogodbe, v kolikor oceni, da ne
more pridobiti zadostnih nepovratnih sredstev, ali da ne bo sposoben prevzeti obveznosti iz koncesije.
5. Udeleženci razpisa: razpisa za pridobitev koncesije se lahko udeležijo pravne
osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije. Udeleženec razpisa je lahko tudi tuja pravna oseba, če izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti v Republiki
Sloveniji.
Javni razpis je veljaven tudi v primeru, če
se nanj prijavi samo en ponudnik.
6. Vsebina ponudbe: ponudba mora biti
sestavljena v skladu z določili tega javnega
razpisa in razpisne dokumentacije ter mora
vsebovati:
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6.1. Podatke o ponudniku s predstavitvijo.
6.2. Dokazila o izpolnjevanju pogojev
– registraciji za opravljanje razpisane dejavnosti.
6.3. Dokazilo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji, ter da ni bil pravnomočno obsojen za
kaznivo dejanje ali prekršek.
6.4. Potrdilo pristojnih organov, da
ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakoni.
6.5. Dokazila, da ima predpisana dovoljenja za opravljanje dejavnosti s področja, za katero se razpisuje koncesija in da je
tehnično ter kadrovsko usposobljen za kakovostno izvajanje razpisane dejavnosti.
6.6. Potrdilo ustrezne finančne institucije o celotnem prometu v zadnjih 3 poslovnih letih.
6.7. Vplačilo varščine ali bančno garancijo za resnost ponudbe, nepreklicno in
vnovčljivo na prvi poziv, v višini 0,2% ponudbene vrednosti investicije.
6.8. Referenčne liste o že zgrajenih
objektih in napravah s področja, za katero
se podeljuje koncesija.
6.9. Predlog dograditve objektov in
naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih
voda za območje Občine Tišina z oceno
vrednosti investicije, planiranim časom izgradnje sistema, terminsko navedbo vključevanja posameznih delov občine v sistem,
način in pogoje za upravljanje s sistemom.
6.10. Finančno konstrukcijo z deležem lastnih sredstev za izvedbo celotne investicije in za vzdrževanje sistema ter za
zagotavljanje kvalitetnih storitev za uporabnike sistema, kot dokazilo sposobnosti ponudnika za realizacijo ponudbe.
6.11. Strukturo cene storitev ter projekcijo finančnih obremenitev uporabnikov
za priključevanje na sistem in za ves čas
trajanja koncesije – ceno storitev, ob upoštevanju veljavne zakonodaje na področju politike cen komunalnih storitev v Republiki
Sloveniji.
6.12. Rok za dograditev sistema, rok
trajanja celotne koncesijske dobe.
6.13. Ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
koncesije, kot je garancijska doba za delovanje sistema po izteku koncesijskega razmerja, višina koncesijske dajatve, predlog dodatnih variantnih rešitev dograditve sistema.
6.14. Navedbo pooblaščenih oseb ali
službe ponudnika, ki na zahtevo koncedenta oziroma njegovega pooblaščenca daje
tolmačenja v zvezi s ponudbo.
6.15. Izjavo, da se ponudnik strinja z
vsemi razpisnimi pogoji brez pripomb.
6.16. Izjavo, da se ponudnik obveže
projekt razdeliti na dele projekta, oziroma
da izdela poseben projekt, ki ga v primeru
pridobitve nepovratnih sredstev brez odškodnine izloči iz koncesije.
Opombe k točki 6:
– noben ponudnik ne more sodelovati v
razpisu dvakrat ali sodelovati v ponudbi drugega ponudnika,
– v postopku izbire najugodnejšega ponudnika bodo obravnavane le celovite ponudbe,
– celotna ponudba mora biti jasna in čitljiva tako, da bo izključila kakršenkoli dvom
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v zvezi z besedami in številkami, mora biti
brez popravkov, medvrstičnega teksta in brisanja,
– ponudba mora biti sestavljena v slovenskem jeziku, če je sestavljena v drugem jeziku, mora biti uradno prevedena in
overjena,
– vse stroške v zvezi s pripravo ponudbe
nosijo ponudniki, tudi če ne pride do sklenitve koncesijskega razmerja.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
7.1. Ekonomska merila
Cena očiščene vode za uporabnika v
SIT/m3.
Cena kapitala, obrestna mera.
Finančna konstrukcija – posojila, lastna sredstva, stopnja donosnosti.
7.2. Tehnične rešitve
Rok dokončanja sistema.
Zanesljivost in trajnost obratovanja sistema, tudi po prenehanju koncesijskega
razmerja – v letih.
Stopnja zajema gospodinjstev, izražena v procentih.
Dodatne opcije – predlogi rešitev,
vključitev obstoječega sistema.
7.3. Organizacijski vidiki:
Način organiziranja in sposobnost organiziranja javne službe v občini.
Način zagotavljanja kakovosti storitev
koncesionarja.
Način zavarovanja proti škodi in tretjim osebam.
7.4. Kvalifikacija ponudnika:
Strokovne kvalifikacije ponudnika.
Pozitivne reference za podobne naloge, tudi v Sloveniji.
Zanesljivost, poslovna boniteta ponudnika.
7.5. Preference koncedenta pri izbiri.
8. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z
dnem objave tega razpisa in po vplačilu nevračljivega zneska v višini 100.000 SIT na
ŽR Občine Tišina, št. 51900-630-76022,
in sicer vsak delovni dan od 8. do 14. ure v
prostorih Občinske uprave Tišina.
Informacije v zvezi z razpisom dajejo po
predhodni najavi in v roku 14 dni po objavi
razpisa: INGEKO d. o. o., Ekološki inženiring in trgovina, Lendavska ulica 5a, 9000
Murska Sobota tel: 02/521-30-70, Občinska uprava občine Tišina (Mateja Krizmanič
– Telkeš) tel: 02/539-17-10.
Ponudnik lahko sodeluje v razpisu le, če
je dvignil razpisno dokumentacijo.
9. Predložitev ponudb: rok za predložitev ponudb prične teči naslednji dan po objavi tega razpisa in izteče dne 14. 8. 2001
ob 12. uri.
Ponudbe v zaprti ovojnici z navedbo: »Ne
odpiraj – razpis za podelitev koncesije za
kanalizacijski sistem v Občini Tišina« morajo prispeti v vložišče Občinske uprave Tišina, … Tišina 4, v zgoraj navedenem roku ne
glede na vrsto prenosa te pošiljke.
Javno odpiranje ponudb bo na dan izteka roka za predložitev ponudb ob 13. uri v
sejni sobi občine Tišina.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Izbira koncesionarja: o izboru koncesionarja bo v roku 60 dni izdana odločba.
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Vsi ponudniki na javnem razpisu imajo položaj stranke v upravnem postopku.
Občina Tišina
Št. 003-13/01-2

Ob-50338

Javni razpis št. 2/01
za izbiro izvajalca in za oddajo del za
izdelavo novega prostorskega plana
Občine Medvode 2020
1. Naročnik, poštni naslov, številka tekefaksa: Občina Medvode, Cesta Komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, telefaks
št. 01/36-11-686.
2. Predmet javnega naročila: predmet
javnega naročila je izdelava novega prostorskega plana Občine Medvode, za obdobje do leta 2020, za območje občine
Medvode.
Novi prostorski plan Občine Medvode,
za obdobje do leta 2020 v formalnem smislu veljavne zakonodaje obsega spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana 1986-2000 in srednjeročnega plana 1986-1990 občin in mesta Ljubljana za obdobje od 1986 do 2000 za
območje občine Medvode (v nadaljevanju:
prostorski plan občine Medvode 2020).
Glavni vsebinski sklopi naloge:
(a) analiza razvojnih možnosti in omejitev
dolgoročnega razvoja občine:
– analiza dosedanjega razvoja, stanja in
razvojnih teženj,
– analiza možnosti in pogojev dolgoročnega razvoja občine,
– opredelitev problemov in ukrepov za
njihovo reševanje;
(b) zasnova dolgoročnega razvoja občine (koncept):
– globalna izhodišča, cilji in usmeritve
dolgoročnega razvoja občine,
– potrebe po prostoru glede na dolgoročne cilje in razvojne usmeritve občine,
– zasnova dolgoročnega razvoja občine
(koncept);
(c) analiza in razvrstitev zbranih pobud
(občanov in pravnih oseb);
(d) strokovne podlage za prostorski plan
občine;
(e) osnutek prostorskega plana občine;
(f) predlog prostorskega plana občine.
Grafični del prostorskega plana občine
mora biti prikazan v merilu 1:50.000 oziroma 1:25.000, kartografska dokumentacija
k planu pa v merilu 1:5.000. Strokovne podlage, ki obravnavajo posamezna naselja so
v merilu 1:1.000 oziroma 1:2.000.
Podrobna vsebina tekstualnega in grafičnega dela prostorskega plana občine mora biti izdelana v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Ur. l. SRS, št. 18-930/84,
15-703//89 in Ur. l. RS, št. 71-2581/93),
Navodilom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin
planskih aktov občin (Ur. l. SRS, št.
200-941/85).
Izvajalec mora upoštevati tudi navodila
MOP, Urada za prostorsko planiranje, št.
350-01-09/98 z dne 17. 5. 1999, ki se
med drugim nanašajo na uporabo geodetskih podlag, kartografskih znakov in na prikazovanje planskih vsebin s pomočjo računalniške tehnologije.
V primeru spremembe prostorske zakonodaje v vmesnem obdobju se naslovi in

vsebine smiselno spremenijo in prilagodijo
novemu zakonu.
3. Orientacijska vrednost naročila znaša
30,000.000 SIT.
Plačilo se izvede iz postavke Sredstva za
prostorsko ureditvene načrte in iz postavke
Drugi odhodki proračuna občine Medvode
za leta 2001 in iz identičnih postavk iz proračunov občine Medvode za leto 2002 in
2003.
4. Predvideni čas začetka in dokončanja del: predvideni začetek naloge je september 2001 in zaključek naloge julij 2003.
Okvirni roki izdelave pomembnejših sklopov naloge:
– Analiza razvojnih možnosti in omejitev
dolgoročnega razvoja občine: januar 2002,
– Zasnova dolgoročnega razvoja občine: koncept, strategija, izhodišča, cilji: marec 2002,
– Obravnava in potrditev zasnove in globalnih izhodišč dolgoročnega razvoja občine na občinskem svetu: maj 2002,
– Strokovne podlage za pripravo novega prostorskega plana občine: oktober
2002,
– Osnutek prostorskega plana občine,
obravnava in sprejem na občinskem svetu:
december 2002,
– Javna razgrnitev osnutka prostorskega
plana občine, januar 2001,
– Soglasje Vlade RS: junij 2003,
– Predlog prostorskega plana občine,
obravnava in sprejem na občinskem svetu:
julij 2003.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: ponudba bo ocenjena na podlagi naslednjih meril:
(a) ponudbena cena,
(b) reference v zvezi z izdelavo celovitih
prostorskih planov,
(c) roki,
(d) ustrezna kadrovska zasedenost vseh
področij pomembnih za izdelavo dolgoročnega plana s strokovnjaki z referencami za
izdelavo istovrstnih dokumentov,
(e) usposobljenost in reference na področju projektnega vodenja, sposobnost zagotavljanja interdisciplinarnega pristopa,
(f) usposobljenost in reference na področju vzpostavljanja geografskih informacijskih sistemov in računalniške grafične
obdelave gradiv za pripravo prostorskega
plana,
(g) izdelava gradiva z naslovom: predlog
pristopa in priprave celovitih strokovnih podlag za izdelavo novega dolgoročnega plana
Občine Medvode za obdobje do leta 2020:
– metodološki,
– organizacijski,
– terminski (z navedbo rokov pomembnejših sklopov naloge) in
– finančni vidik (z oceno stroškov pomembnejših sklopov naloge).
V predlogu pristopa je treba predstaviti
tudi predlog zasnove informacijsko - tehnične podpore projekta, ki bo omogočila prenos celotne vsebine dokumenta na elektronski medij.
6. Rok v katerem ponudnik predloži ponudbo in način predložitve: ponudba mora
biti oddana v zaprti kuverti, osebno, najkasneje do 19. 7. 2001, do 12. ure v tajništvo Občine Medvode, Komandanta Staneta12, Medvode.
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Ponudba mora biti označena na naslednji način: “Ne odpiraj - Ponudba JR, Prostorski plan Občine Medvode do leta
2020“.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
se prične 19. 7. 2001, ob 12.30 v sejni
dvorani Občine Medvode, Cesta Komandanta Staneta 12, Medvode.
8. Rok o katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 7. dneh po podpisu
sklepa o izbiri, oziroma najkasneje 15 dni
po izteku roka za odpiranje ponudb.
9. Kraj, čas in služba pri kateri ponudniki
prejmejo razpisno dokumentacijo, vodja javnega naročila: razpisno dokumentacijo je
možno dobiti na Občini Medvode, tajništvo,
Cesta komandanta Staneta 12, Medvode,
med 8. in 14. uro, vsak delovni dan, v času
trajanja javnega razpisa, do vključno 18. 7.
2001.
Vodja javnega naročila je Vanja Debeljak, univ. dipl. prav.
10. Cena razpisne dokumentacije, pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je brezplačna.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zahtevate pisno po faksu
št. 01/36-11-686, pod šifro: Prostorski
plan Občine Medvode, za obdobje do leta
2020, do vključno 18. 7. 2001.
11. Drugi podatki
(a) Veljavnost ponudbe: ponudba velja
60 dni.
(b) Razpisna dokumentacija vključuje:
– program priprave novega prostorskega plana Občine Medvode 2020 z obrazložitvijo,
– obrazložitev razpisne dokumentacije z
obrazci.
Ponudniki si lahko ogledajo na občini
Medvode vsak delavni dan v času trajanja
razpisa, med 8. in 14. uro, prostorski del
veljavnega dolgoročnega plana občine, ki
vključuje:
– grafični del obstoječega prostorskega
plana občine Medvode in
– kartografsko dokumentacijo k obstoječem planu občine Medvode.
12. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 6. 2001.
Občina Medvode
Ob-50664
Občina Ajdovščina, Ajdovščina, Cesta 5.
maja, 6/a, na podlagi 10. člena Statuta občine Ajdovščina (Uradno glasilo 7/99), 51.
člena zakona o lokalni samoupravi, določil
Uredbe o odprodaji oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 52/98 in 61/99)
in sklepa Sveta občine Ajdovščina z dne
25.4.2001, objavlja
javni razpis
zbiranja pisnih ponudb za prodajo
nepremičnin v naselju Črniče
1. Predmet prodaje: nezazidano stavbno
zemljišče in gospodarsko poslopje s pripadajočim dvoriščem v naselju Črniče.
2. Opis nepremičnin:
– nezazidano stavbno zemljišče parc. št.
1484 k.o. Črniče, ki je po katastrskih podatkih gozd 3. razreda v izmeri 416 m2, v

Št.

naravi pa je travnik. Nahaja se v vzhodnem
delu naselja Črniče in tvori rob stavbnih zemljišč ter je komunalno popolnoma neopremljeno.
Izklicna cena znaša 557.642 SIT.
– parc. št. 478/11, gospodarsko poslopje v izmeri 80 m2 in dvorišče v izmeri 12
2
m se nahaja v osrednjem delu naselja Črnič na desni strani regionalne ceste Ajdovščina – Nova Gorica v smeri proti Novi Gorici. Gospodarsko poslopje je v slabem stanju in brez temeljite rekonstrukcije ni uporabno. Dostop je po asfaltirani javni poti, v
neposredni bližini je vodovodno, električno
in telefonsko omrežje.
Izklicna cena znaša 1,989.461 SIT.
3. Ponudnik mora ponuditi najmanj izklicno ceno zemljišča oziroma gospodarskega poslopja. Za najugodnejšega ponudnika se šteje tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno. V primeru identičnih ponudb imajo prednost občani z daljšo dobo bivanja v
Občini Ajdovščina oziroma pravne osebe s
sedežem v občini Ajdovščina z daljšo dobo
delovanja glede na datum registracije.
4. Nepremičnine se prodajajo v stanju
kakršne so po načelu » videno – kupljeno«.
Ogled nepremičnin na terenu bo v sredo
20. 6. 2001 od 10. ure do 10.30 za gospodarsko poslopje ter od 10.40 do 11.10
za nezazidano stavbo zemljišče.
5. Ponudnik, ki bo izbran kot kupec nepremičnine mora plačati kupnino v petih
dneh po podpisu kupoprodajne pogodbe.
V primeru zamude roka plačila lahko lastnik brez obveznosti odstopi od pogodbe.
6. Pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti
in zapečateni ovojnici pošljejo na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270
Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za javni razpis Črniče«. Ponudbe poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina se bodo upoštevale le, če
bodo prispele do 10. 7. 2001, do 10. ure.
7. Ponudbe lahko oddajo fizične ali pravne
osebe. K ponudbi je treba obvezno priložiti:
– dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe oziroma overjeno
kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ni starejši od enega meseca in pooblastilo ali
dokazilo o zastopanju za pravne osebe.
– dokazilo o plačani varščini, ki znaša za
nezazidano stavbno zemljišče 50.000 SIT,
za gospodarsko poslopje pa 200.000 SIT.
Varščina se uspelemu ponudniku vračuna v
ceno gradbene parcele, neuspelemu ponudniku pa neobrestovana vrne v roku treh dni
po pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
V primeru, da uspeli ponudnik odstopi
od sklenitve pogodbe, zapade varščina v
korist Občine Ajdovščina. Varščina se plača
na
ŽR
Občine
Ajdovščina
št.
52010-630-7043.
8. Javno odpiranje ponudb bo 10. 7.
2001 ob 10.15 uri v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina.
9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 8 dni po izteku roka za vložitev ponudb.
10. Kupoprodajna pogodba mora biti
sklenjena v osmih dneh po pravnomočnosti
sklepa o izbiri.
11. Kupec je dolžan plačati davek od
prometa nepremičnin in stroške overitve
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podpisov na pogodbi. Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi.
12. Kontaktna oseba: Sonja Lovrekovič,
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, telefon 05/365-91-18.
Občina Ajdovščina
Ob-50476
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, Zagorje, objavlja
javni razpis
za financiranje prezaposlovanja in
samozaposlovanja delavcev
1. Predmet razpisa: sredstva so namenjena spodbujanju prezaposlovanja in samozaposlovanja presežnih delavcev Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o., v druge dejavnosti.
2. Merila in pogoji:
Zahtevek lahko vloži:
– delodajalec, ki zaposli delavca iz Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
– delavec Rudnika Zagorje v zapiranju,
d.o.o., ki se zaposli na kmetijo ob pogoju,
da pridobi status kmeta,
– delavec Rudnika Zagorje v zapiranju,
d.o.o., ki se samozaposli (registrira gospodarsko družbo, priglasi dejavnost kot samostojni podjetnik).
Premija ob prezaposlitvi oziroma samozaposlitvi se izplača kot nepovratna sredstva z obveznostjo zaposlitve delavcev Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o., vsaj za
dobo dveh let. Eno leto pred tem delodajalec ni smel odpustiti nobenega zaposlenega po programu ugotavljanja presežnih delavcev.
Znesek premije znaša:
– 980.000 SIT za delavce s pokojninsko dobo nad 25 let, delavce z zaposlitvenimi omejitvami in invalide,
– 900.000 SIT za delavce s pokojninsko dobo od 20 do 25 let,
– 850.000 SIT za delavce s pokojninsko dobo od 15 do 20 let,
– 800.000 SIT za delavce s pokojninsko dobo od 10 do 15 let,
– 750.000 SIT za delavce s pokojninsko dobo do 10 let.
3. Vsebina vloge:
Prijava mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ponudnika s točnim naslovom,
– fotokopijo sklepa o vpisu v sodni register (v primeru registracije gospodarske družbe in prezaposlitve v gospodarsko družbo),
– fotokopijo priglasitvenega lista (v primeru pridobitve statusa samostojnega podjetnika in prezaposlitve k samostojnemu
podjetniku),
– dokazilo o statusu kmeta (v primeru
pridobitve statusa kmeta),
– dokazilo o sklenitvi delovnega razmerja za nedoločen čas - obrazec M1/M2
(v primeru samozaposlitve in prezaposlitve),
– izjavo, da delodajalec vsaj leto dni ni
odpustil nobenega presežnega delavca (v
primeru prezaposlitve).
Prejemnik sredstev bo moral za primer
nenamenske porabe sredstev pred nakazilom le-teh zavarovati terjatev RZVZ v višini
prejetih sredstev z zastavno pravico na svo-
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jih nepremičninah ali premičninah oziroma
skladno z veljavno zakonodajo z drugim ustreznim instrumentom.
4. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
naslednji dan po objavi razpisa v Uradnem
listu RS in velja do porabe sredstev.
O vlogah se bo odločalo mesečno.
Vloge pošljite na naslov: Rudnik Zagorje
v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob
Savi.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite vsak delovnik med 7. In 11. uro na
Rudniku Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi pri Mariji Skušek, tel. 03/56-64-100.
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.
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8. Financiranje in plačila: dela se bodo
financirala iz lastnih sredstev naročnika. Plačilni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti: ti pogoji so
natančno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
10. Merila za dodelitev naročila: ponudbena cena.
11. Naročnik si pridržuje pravico, da z
nobenim od ponudnikov ne sklene pogodbe.
Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.

Ob-50345
Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.,
objavljajo

Javne dražbe

javni razpis
za izbiro izvajalcev za dobavo in
montažo opreme ter izvedbo gradbenih
del
1. Naročnik: Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica, faks 05/339-63-15.
2. (a) Kraj izvajanja del: pregrada Ajba
pri Kanalu ob Soči.
(b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti:
dobava in montaža opreme in izvedba gradbenih del.
(c) Dela se bodo oddajala v dveh ločenih sklopih:
– dobava in montaža opreme,
– gradbena dela.
(d) Ocenjena vrednost sklopov naročnika, ki se bodo oddajali ločeno:
– dobava in montaža opreme –
49,500.000 SIT,
– gradbena dela – 7,500.000 SIT.
3. Rok za dokončanje del: 15. 4. 2002.
4. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica, tel.
05/339-63-10.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 29. 6. 2001
med 9. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za rzpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije za vsako ločeno celoto je 10.000 SIT.
Zainteresirani ponudniki morajo ta znesek
nakazati na žiro račun Soških elektrarn Nova Gorica, d.o.o., št. 52000-601-24191
pri Agenciji za plačilni promet Nova Gorica.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti
po predložitvi dokazila o vplačilu.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. 7. 2001 do 10. ure.
(b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica, tajništvo podjetja.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 7. 2001 ob 12. uri.
7. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
finančnih zavarovanj za resnost ponudbe:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti ponudbe. Bančna garancija mora
biti veljavna še 30 dni po roku veljavnosti
ponudbe.

Ob-50412
Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.,
Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica,
objavlja
ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnine,
in sicer stanovanjske stavbe z zemljiščem na Elektrarniški cesti 30 v Brestanici, v skupni izmeri 862 m2, parc.št.
164/8, ZKV 233, k.o. Stolovnik, Občina
Krško.
Izklicna cena je: 55.586,7 DEM v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila kupnine.
Ogled nepremičnine je mogoč po
predhodnem telefonskem dogovoru in najavi v recepciji Termoelektrarne Brestanica.
Javna dražba bo v ponedeljek, 2. 7.
2001 ob 10. uri, v prostorih Termoelektarne Brestanica, d.o.o.
Pogoji za pristop k javni dražbi:
1. Varščina: dražitelji morajo najkasneje do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 10% izklicne cene (v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila varščine) na blagajni TEB. Neuspeli dražitelji bodo dobili
vrnjeno vplačano varščino po zaključku
postopka javne dražbe, prav tako na blagajni TEB.
2. Plačilni pogoji: gotovina.
3. Pogodbo mora kupec skleniti najkasneje v 10 dneh po končani javni dražbi,
celotno kupnino pa poravnati najkasneje v
15 dneh po sklenitvi pogodbe. Kupec postane lastnik nepremičnine takoj, ko predloži dokazilo o plačilu kupnine.
4. Če kupec ne bo sklenil pogodbe v
10 dneh po končani javni dražbi in plačal
kupnine v 15 dneh po sklenitvi pogodbe,
se šteje kot, da je odstopil od dražbe oziroma nakupa, zato plačano varščino obdrži prodajalec.
5. Dražitelji, ki so fizične osebe, morajo pri vplačilu varščine in pred pričetkom
javne dražbe predložiti originalno potrdilo
o državljanstvu Republike Slovenije ali njegovo overjeno fotokopijo.
6. Dražitelji, ki bodo sodelovali na javni dražbi za pravno osebo, morajo predložiti pooblastilo in izpisek iz sodnega registra (star največ tri mesece), iz katerega

je razvidno, da ima podjetje sedež v Republiki Sloveniji.
7. Davek na promet nepremičnin plača
prodajalec v skladu z Zakonom o davku
na promet nepremičnin, zemljiškoknjižni
vpis in druge dajatve ter stroške v zvezi s
prenosom nepremičnin pa plača kupec.
8. Prodaja bo potekala po sistemu “videno-kupljeno”, kasnejših reklamacij glede stvarnih napak se ne upošteva.
9. Vse informacije o nepremičnini so
na voljo na tel. 07/48-16-124, kjer se
lahko dogovorite tudi za datum in čas
ogleda.
Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.
Ob-50550
Nepremičnine Celje, Trg Celjskih knezov 8, Celje, na podlagi sklepa Mestnega
sveta mestne občine Celje o prodaji poslovnih prostorov, last Mestne občine Celje objavlja
prodajo nepremičnin
z zbiranjem pisnih ponudb (pisna
dražba)
I. Predmet prodaje je:
1. Poslovni prostor za storitveno ali trgovsko dejavnost v stavbi Slomškov trg
3, Celje, v izmeri 114,47m2. Izklicna cena je 11,577.842 SIT.
2. Poslovni prostor za storitveno ali trgovsko dejavnost v stavbi Kocbekova 6,
Celje, v izmeri 66,02m 2. Izklicna cena je
12,025.271 SIT.
3. Poslovni prostor za storitveno ali trgovsko dejavnost v stavbi Gosposka 1,
Celje, v izmeri 149,91 m 2. Izklicna cena
je 23,713.130 SIT.
4. Poslovni prostor za storitveno ali trgovsko dejavnost v stavbi Glavni trg 17,
Celje, v izmeri 25,39 m 2. Izklicna cena je
4,800.908 SIT.
5. Poslovni prostor za storitveno ali trgovsko dejavnost v stavbi Ulica V. prekomorske brigade 4, Celje, v izmeri 70,86
m 2. Izklicna cena je 14,250.867 SIT.
6. Poslovni prostor za storitveno ali trgovsko dejavnost v stavbi Ulica V. prekomorske brigade 4, Celje, v izmeri 33,92
m 2. Izklicna cena je 6,803.103 SIT.
7. Poslovni prostor za storitveno ali trgovsko dejavnost v stavbi Glavni trg 17,
Celje, v izmeri 171,06 m 2. Izklicna cena
je 18,696.397 SIT.
8. Poslovni prostor za storitveno dejavnost ali skladišče v stavbi Razlagova
6, Celje, v izmeri 76,57 m2. Izklicna cena
je 4,803.875 SIT.
9. Poslovni prostor za storitveno ali trgovsko dejavnost v stavbi Glavni trg 16,
Celje, v izmeri 101,46 m 2. Izklicna cena
je 19,728.247 SIT.
10. Poslovni prostor za storitveno ali
trgovsko dejavnost v stavbi Slomškov trg
4, Celje, v izmeri 44,39 m2. Izklicna cena
je 7,126.876 SIT.
11. Poslovni prostor za storitveno ali
trgovsko dejavnost v stavbi Krekov trg 3,
Celje, v izmeri 26,76 m 2. Izklicna cena je
5,510.754 SIT.
12. Poslovni prostor za storitveno ali
trgovsko dejavnost v stavbi Krekov trg 3,
Celje, v izmeri 31,92 m 2. Izklicna cena je
8,440.675 SIT.
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13. Poslovni prostor za storitveno ali
trgovsko dejavnost v stavbi Krekov trg 3,
Celje, v izmeri 75,20 m2. Izklicna cena je
17,237.021 SIT.
Vse nepremičnine, razen pod točko 7
in 8, so obremenjene z najemnim razmerjem. Najemnik ima ob izpolnjevanju pogojev dražbe predkupno pravico, pri čemer
se upoštevajo njihova vlaganja v objekt,
oziroma poslovne prostore.
II. Pogoji pisne dražbe
Ponudbe lahko pošiljajo fizične osebe,
ki so državljani Republike Slovenije in
pravne osebe, ki so registrirane in imajo
sedež v Republiki Sloveniji.
Pisna ponudba mora vsebovati naslov
kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni znesek. Ponudbi je potrebno priložiti
potrdilo o državljanstvu za fizično osebo,
oziroma originalni izpisek iz sodnega registra s katerim pravna oseba izkaže sedež v Republiki Sloveniji in potrdilo o plačani varščini. Ponudbi je potrebno priložiti tudi potrdilo o plačanih davkih in prispevkih. V primeru, ko je ponudnik
najemnik kateregakoli poslovnega prostora ali stanovanja, last Mestne občine Celje ali Nepremičnine Celje d.o.o., mora
ponudbi priložiti dokazilo o plačanih obveznostih iz naslova najemnega razmerja.
Ponudbe je potrebno poslati priporočeno, ali osebno vročiti na naslov : Nepremičnine Celje, d.o.o., Trg celjskih knezov 8, Celje, v zapečateni kuverti z oznako: »Ponudba za nakup poslovnih prostorov na naslovu (naslov poslovnega
prostora, za katerega se daje ponudba)«.
Rok za zbiranje ponudb je do vključno
2. 7. 2001. Vsak ponudnik mora pred
zaključenim rokom za oddajo ponudbe položiti varščino v višini 10% od izklicne cene na žiro račun Nepremičnine Celje,
d.o.o., št. 50700-601-110125 z navedbo »varščina za javno dražbo«. Plačana
varščina bo izbranim ponudnikom vračunana v ceno, drugim pa bo brez obresti
vrnjena v 5 dneh po izbiri ponudnikov.
Odpiranje pisnih ponudb bo 3. 7. 2001
ob 10. uri v prostorih Nepremičnine Celje, d.o.o., Trg celjskih knezov 8, Celje.
O tem, kdo je najugodnejši ponudnik,
bodo ponudniki, ki na odpiranju ponudb
ne bodo prisotni, obveščeni v 5 dneh po
odpiranju. Izbran bo tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno, pri enaki ponudbi pa
tisti, ki ponudi najkrajši rok plačila celotne
kupnine.
Kupna pogodba bo sklenjena v 15
dneh po odpiranju pisnih ponudb, rok za
plačilo kupnine pa je 8 dni od sklenitve
pogodbe.
Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po popolnem plačilu kupnine in stroškov.
Davek na promet z nepremičninami,
stroške cenitve, sestave in overitve pogodb ter druge stroške v zvezi z nakupom
ter prenosom lastništva plača kupec.
Vse druge informacije lahko dobijo zainteresirani ponudniki na zgoraj navedenem naslovu vsak dan od 8. do 11. ure,
tel. 03/42-65-130, faks 03/42-65-134,
kontaktna oseba Arnuš Janko. Ogled nepremičnin je mogoč po dogovoru.
Nepremičnine Celje, d.o.o.

Št.

Razpisi delovnih
mest
Št. 50/01
Ob-50269
Svet zavoda Doma starejših občanov Preddvor, Potoče 2, razpisuje delovno mesto
direktorja doma.
Za direktorja Doma je lahko imenovan za
dobo 4 let, kdor poleg splošnih z zakonom
določenih pogojev izpolnjuje še naslednje
pogoje:
– končana VII. ali VI. stopnja strokovne
izobrazbe v skladu z 69. členom in drugim
odstavkom 56. člena Zakona o socialnem
varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92),
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju socialnega varstva,
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva,
– predložitev programa dela doma,
– pričakujemo tudi sposobnost vodenja
in organizacije, komunikativnost in znanja iz
gerontologije.
Prijavo z ustreznimi dokumenti je potrebno oddati v 8 dneh po objavi na naslov
Dom starejših občanov Preddvor z oznako
“razpis za direktorja”.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30
dneh po objavi razpisa.
Dom starejših občanov Preddvor
Št. 10310-1/01
Ob-50270
Na podlagi 41. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
(Ur. l. RS, št. 75/94), 10. člena Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Matična knjižnica
Kamnik (Ur. l. RS, št. 14/00) in 24. člena
statuta Matične knjižnice Kamnik, razpisujeta
ustanoviteljici zavoda Občina Kamnik in Občina Komenda prosto delovno mesto
direktorja javnega zavoda Matična
knjižnica Kamnik.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor
poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo
humanistične ali družboslovne smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
na podobnih delovnih mestih,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– predloži program dela knjižnice.
Mandat direktorja javnega zavoda traja
pet let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in programom dela naj kandidati/tke v zaprti kuverti pošljejo
v 8 dneh od objave razpisa na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, s
pripisom “Ne odpiraj – prijava na razpis direktorja knjižnice”.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Občina Kamnik
Št. 268/2001
Ob-50432
Osnovna šola Fran Kocbek, Gornji Grad,
objavlja prosta delovna mesta:
1. učitelja glasbene vzgoje za določen čas s polovično učno obveznostjo, pričetek dela s 1. 9. 2001,

50 / 15. 6. 2001 / Stran 3585
2. učitelja športne vzgoje za določen
čas s polovično učno obveznostjo, pričetek
dela 1. 9. 2001,
3. pomočnika vzgojitelja za določen
čas s polovičnim delovnim časom, pričetek
dela 1. 9. 2001.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov Osnovna šola Fran Kocbek Gornji Grad, Kocbekova cesta 21, z
oznako “Razpis”.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v tridesetih dneh od dneva objave
razpisa.
Osnovna šola Fran Kocbek
Gornji Grad
Ob-50450
Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48, Ljubljana, razpisuje naslednja prosta delovna mesta za določen
čas s polnim delovnim časom od 1. 9. 2001
do 31. 8. 2002:
– učitelja slovenskega jezika,
– učitelja matematike,
– učitelja matematike – tehnične
vzgoje,
– učitelja likovne vzgoje – vodje šolske prehrane,
– učitelja glasbene vzgoje,
– učitelja angleškega jezika,
– učitelja biologije – kemije,
– računalnikarja,
– učitelja podaljšanega bivanja,
– dva učitelja za podaljšano bivanje
(od 1. 9. 2001 do vrnitve delavk z bolniškega oziroma s porodniškega staleža),
– učitelja gospodinjstva (od 1. 9. 2001
– nadomeščanje bolniške odsotnosti).
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
v osmih dneh na naslov šole.
Osnovna šola Oskarja Kovačiča,
Ljubljana

Druge objave
Št. 424/01

Ob-50426

Obvestilo o razpisu za prijavo
sodelovanja pri novih projektih
evropskega programa Eureka
Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana,
Kotnikova 5, objavlja obvestilo o razpisu za
prijavo sodelovanja pri novih projektih evropskega programa industrijsko-razvojnih raziskav Eureka, ki jih je objavil Sekretariat Programa Eureka iz Bruslja v okviru obveznega
30-dnevnega kroženja vseh novih predlogov projektov med 29 evropskimi državami
- članicami Eureke, pri katerih lahko sodelujejo tudi zainteresirane organizacije iz Republike Slovenije, članice Eureke:
1. E! 2276 »Innovative Coatings for The
Protection of in Situ Boiler Components INCOBOL«
2. E! 2362 »Turning Centre Milling and
Drilling Machines, High-Speed Electric
Spindles/Rotation Axis B for Aerospace
Components - LAMI«
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3. E! 2368 »Reliability and Production
of Solder Joints With Lead-Free Alloys - LEADFREE«
4. E! 2416 »Dermatological Studies and
Products - EVODA«
5. E! 2422 »Pollution Reduction Industrial Machinery in Europe - PRIME«
6. E! 2433 »Development of a Prototype Line for the Production of Expanded
Polypropylene – SAPROPYLENE«
7. E! 2451 »Development of an Innovative Olive Harvesting System and a Top
Quality Extra Virgin Oil Production Process
– EXTRA VIRGIN«
8. E! 2453 »Freightchain: Re-Engineering East-West Rail Cargo Flows for Service
and Speed – EAST-WEST CARGO FLOW«
9. E! 2457 »Mini Water-Land-Bridge Between the Inland Port of Nuernberg and the
Adriatic Port of Koper (Slovenia) –
E-W-LAND-BRIDGE«
10. E! 2469 »An Intelligence System for
Mixing Foodstuff and Pharmaceutical Products - MICA«
11. E! 2485 »Research Into the Behaviour of a New Profile - BALK«
12. E! 2488 »The First Universal System for Easy Car Parking Payment (No Coins, No Walking) With Efficient Payment for
Towns – PARK EXPRESS«
13. E! 2499 »Tele-teaching Integrated
Platform – TELE-EXPERT«
14. E! 2500 »Monitoring of Production
Lines - MOLPRO«
15. E! 2521 »Direct Charge of Electric
Vehicles from Hydro-Electric Power Plants
Using Fast Charging Equipment - ECOTRANS«
16. E! 2531 »Innovative System for the
Design and Control of a Precision Forging
Process with Integrated Quality Assurance DECOFOR«
17. E! 2535 »Thermoplastic Composite
Sandwich Panel Forming Techniques Development and Applications Into Lightweight
Structures - PANELFORM«
18. E! 2538 »Reduction of Diffuse Emission by Coated Rolled Zinc – COATED ROLLED ZINC«
19. E! 2539 »Implications Assessment
Study on Interactive Television in Europe –
NET4TV«
20. E! 2541 »Flexible Organic Illuminators for the Automotive Market - FOLIA«
21. E! 2542 »Laser Renovation of Monuments and Art Works – RENOVA-LASER«
22. E! 2546 »New Generation for Recombinant Protein System Production - ENGENEX«
23. E! 2547 »Improvement of Agricultural Substances for Animal Feed – GLAZ
2001«
24. E! 2550 »New, Flexible Automatic
Mailroom Packaging System for Fast, Real-time Packaging of Personalised Sets of
Products - MAILPACK«
25. E! 2552 »Lightweight Hull with Integrated Propulsion – ULTRA-LIGHT«
26. E! 2553 »Development of an Integrated Control System for the Precise Application of Agricultural Wastes in Crops PURIGEST«
27. E! 2558 »Synthetic Mimics of Human Follicle Stimulating Hormone – SYNMIC-FSH«
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28. E! 2563 »Production of Mini-rose
Plants – BLUE ROSE«
29. E! 2567 »Phytoremediation of Mixed
Contaminants Using Trees and Crops PHYTOCUT«
30. E! 2569 »Petroscope - An Optical
Analyser for Construction Aggregates and
Rocks - PETROSCOPE«
31. E! 2573 »Development of a System
to Cryopreserve Bovine Embryos Produced
in Vitro in a Simple Culture Medium - EMFREEZE«
32. E! 2575 »Development of Industrial
Process and Equipment for Pascalisation of
De-salted Cod - CODHP«
33. E! 2576 »Development of a New,
Ultralight Aircraft - MICROVOLT«
34. E! 2577 »High Speed, Five-Axis Manufacturing Module for the Aerospace Market – JET FIVE«
35. E! 2580 »9H59 Travel – 9H59 TRAVEL«
36. E! 2582 »Inverse Agonists of the
Histamine H3-Receptor as Drugs – ANTHAMINE«
37. E! 2583 »High-Safety Integrated Medium Voltage/Low Voltage (MV/LV) Substation - TAMARIN«
38. E! 2584 »Intelligent Tourist Organisation - ULIXES«
39. E! 2586 »Ni-Zn Electro-scooter –
NITIN SCOOTER«
40. E! 2589 »Resource Management
System on Application Service Provider (ASP)
Web-based Applications - CORIOLAN«
41. E! 2592 »Iberian B2B (Business-to-business) Travel, Leisure and Nature Content Network - MAPAMUNDI«
42. E! 2596 »Strategies to Improve Food Safety Standards of Pork Meat: Control
of the Incidence of Salmonella – SAFE
PORK
43. E! 2598 »Development of Generic
Sterilisation and Operation Cassette for Endoscopic Instruments - ENDOCARE«
44. E! 2599 »Virtual Testing and Verification of Electromechanical Systems - VITE«
45. E! 2600 »Power Production Based
on the Osmotic Pressure Difference Between Fresh Water and Seawater (Salinity
Power) – SALINITY POWER«
46. E! 2601 »Development of a Large
Diameter, Reinforced Thermoplastic Pipe
for Onshore and Subsea Oil and Gas Production Pipelines – REINFORCED PIPE«
47. E! 2604 »Development of an Objective Method for Total Process Control of
Cancer, Infections, Inflammation or Neuronal Diseases - PROPET«
48. E! 2605 »Development of New Material for Uic-Ll Type (Low Friction Level)
Railway Brake Blocks - EUROBLOCK«
49. E! 2608 »Solvent-free Heat Exchanger Protection Concept - SOLFRECOA«
50. E! 2609 »Recycling of Oxides from
Industrial Ash Waste for the Steel-Making
Industry – REC-OXIDE«
51. E! 2610 »Development of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Systems – UAV-S«
52. E! 2611 »Development of Production Processes for Shape Memory Alloys DESMA«
53. E! 2613 »Special Compound Development Project Deltatec - BIP - SCDP«

54. E! 2614 »A New Voice for the Voiceless; Design of a Voice-Producing Shunt
Prosthesis to Improve Voice Quality After
Laryngectomy – NEWVOICE«
55. E! 2615 »Corona Irradiation in Textile Finishing - SOFTEX«
56. E! 2616 »Novel System for the Measurement of the Friction Coefficient of Flat
Fabrics - FRICTORQ«
57. E! 2618 »Production of Polyurethane Foams from Renewable Raw Materials - RENEWFOAMS«
58. E! 2620 »Mouldmaking in an Internet-worked World – E-MOULD«
59. E! 2622 »Prevention and Contgrol
of Forest Soil Erosion on Coastal Strip of
the Baltic Sea Using Lignin-based Polymers
– FOREST SOIL EROSION«
60. E! 2624 »Eureka Network for Applied Sensor Systems - EUROSENS«
61. E! 2625 »Development of a Prototype for Electrochemcial Dyeing of Yarn with
Vat Dyes – ECDVAT«
Vsi našteti predlogi projektov so v skladu z Eurekinimi pravili trenutno v 30-dnevnem kroženju, ki poteče 26. junija 2001.
Do tega roka je možno tudi prijaviti interes
za morebitno sodelovanje neposredno
predlagatelju posameznega projekta, čigar naslov je razviden iz projektnega dokumenta.
Podrobnejše informacije o vključevanju
v objavljene predloge Eurekinih projektov
dobijo interesenti na Ministrstvu za gospodarstvo pri Milošu Kuretu, nacionalnem koordinatorju za EUREKO, po telefonu
01-478-32-56, faksu 01/433-10-31,
e-pošta: milos.kuret@gov.si ali Simoni Novak, telefon (01) 478-32-50, faksu
01/433-10-31,
e-pošta:
simona.novak@gov.si; pri imenovanih dobijo interesenti tudi kopije posameznih projektnih dokumentov na podlagi pisne vloge.
Sodelovanje pri projektih Eureka temelji
izključno na lastnih ali nacionalnih virih financiranja, torej se lahko v načelu prijavijo za sodelovanje pri posameznih projektih samo organizacije, ki razpolagajo s potrebnimi finančnimi sredstvi iz lastnih virov ali že imajo ustrezne
nacionalne raziskovalno-razvojne projekte.
Ministrstvo za gospodarstvo bo na podlagi javnega razpisa subvencioniralo sodelovanje slovenskih gospodarskih družb v objavljenih projektih v višini do 25% vrednosti
slovenskega deleža v posameznem projektu, vendar največ v znesku do 12,000.000
tolarjev letno na projekt. V primeru sodelovanja več slovenskih gospodarskih družb
pri istem Eurekinem projektu, se bo subvencija delila po enakih kriterijih na vse sodelujoče organizacije.
Podrobnejše podatke o programu Eureka lahko dobijo interesenti na internetu
http//www.eureka.be.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-50272
Javno zbiranje ponudb
za dobavo in montažo audio-video
opreme za potrebe kongresne
dejavnosti hotela Habakuk
1. Naročnik: Terme Maribor, zdravstvo,
turizem, rekreacija, d.d., Ulica heroja Šlan-
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dra 10, 2000 Maribor (tel. 02/23-44-300,
faks 02/23-44-330).
2. Predmet javnega zbiranja ponudb: dobava in montaža audio-video opreme za potrebe kongresne dejavnosti hotela Habakuk
v Mariboru.
3. Dvig razpisne dokumentacije: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo vsak delovni dan med 8. in
9. uro, v tajništvu družbe Terme, d.d., Ulica
heroja Šlandra 10, Maribor.
4. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe v zapečatenem ovitku, z oznako “Ne odpiraj – ponudba za dobavo audio-video opreme za hotel
Habakuk”, je potrebno oddati v tajništvu družbe Terme, d.d., Ulica heroja Šlandra 10,
2000 Maribor, najkasneje do 28. 6. 2001
do 11. ure.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: naročnik bo dobavo in montažo
opreme oddal ekonomsko najugodnejšemu ponudniku, pri čemer bo upošteval
predvsem:
– celovitost ponudbe,
– ustreznost predlagane rešitve,
– ponudbeno ceno,
– dobavni rok,
– plačilne pogoje.
Terme Maribor,
zdravstvo, turizem, rekreacija, d.d.,
Maribor

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 215-1/00
Ob-50268
S sklepom Upravne enote Jesenice, Oddelka za upravne notranje zadeve št. 2151/00 z dne 18. 5. 2001, se za začasnega
zastopnika v postopku ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Jovana Maleševića, roj. 5. 9. 1957, državljana Republike Slovenije ter Milana Maleševića in Milene Malešević, oba roj. 1. 3. 1983 in državljana ZRJ, postavi Cvetka Pezdič, roj. 16.
6. 1948, zaposlena v Upravni enoti Jesenice, s stalnim prebivališčem v Radovljici,
Cankarjeva ulica 22.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-39/01
Ob-50253
Pravila Osnovne organizacije sindikata Upravne enote Kamnik s sedežem
Glavni trg 24 v Kamniku, se hranijo pri
Upravni enoti Kamnik.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 44 z dne 15. 5.
2001.

Št.

Št. 025-1/2001
Ob-50254
1. Upravna enota Piran prejme v hrambo Pravila sindikata zavoda, Gimnazije
Antonio Sema, Piran.
2. Pravila iz prve točke te odločbe so
vpisana v register evidence, ki se vodi pri
temu organu pod zaporedno število 27.
3. Datum vpisa: 3. 5. 2001, ime in kratica sindikata: Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, sedež sindikata:
Med vrtovi 8, Portorož.
Št. 028-03/01
Ob-50255
Temeljni akt – pravila o delovanju sindikata Tiskarne Jože Moškrič in
TJM-PIC, Kajuhova 55, Ljubljana, matična številka 1159429, se z dnem 7. 5.
2001 hrani pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, Proletarska c. 1,
Ljubljana in je vpisan v evidenci statutov
pod zaporedno številko 123.
Št. 029-5/01-402
Ob-50325
Pravila Sindikata podjetja Kovinarska
Krško, Cesta krških žrtev 137, Krško, ki
so bila z odločbo št. 5-013-32/93 z dne
4. 5. 1993 vzeta v hrambo pri Občini Krško in vpisana v evidenco pod zap. št. 29,
se vzamejo iz hrambe in izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 029-6/01-402
Ob-50327
Pravila
Sindikata
podjetja
Iskra
IND-Elektronika Kostanjevica, Krška cesta 10, Kostanjevica, ki so bila z odločbo
št. 5-013-10/93 z dne 3. 5. 1993 vzeta v
hrambo pri Občini Krško in vpisana v evidenco pod zap. št. 7, se vzamejo iz hrambe
in izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 029-7/01-402
Ob-50330
Pravila Sindikata podjetja SOP Klepar
Krško, Žadovinek 39, Leskovec pri Krškem, ki so bila z odločbo št. 5-013-8/93
z dne 3. 5. 1993 vzeta v hrambo pri Občini
Krško in vpisana v evidenco pod zap. št. 5,
se vzamejo iz hrambe in izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 029-8/01-402
Ob-50331
Pravila Sindikata podjetja Mercator-Preskrba Krško, Cesta krških žrtev
47, Krško, ki so bila z odločbo št.
5-013-42/93 z dne 4. 5. 1993 vzeta v
hrambo pri Občini Krško in vpisana v evidenco pod zap. št. 39, se vzamejo iz hrambe in izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 026-7/01
Ob-50332
Ugotovi se, da se spremeni ime sindikata Sindikat podjetja Torus, d.o.o., s
sedežem na Blejski Dobravi, Blejska Dobrava 124, katerega pravila so bila z
odločbo št. 026-001/97 z dne 5. 3. 1997
vzeta v hrambo pri Upravni enoti Jesenice
in vpisana v evidenco statutov sindikatov
pod zap. št. 66, tako da se pravilno glasi:
Svet kranjskih sindikatov sindikat podjetja Vogt electronic Slovenija, d.o.o.
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Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-50571
Ime javnega glasila: Radio Polzela-RAP.
Naslov: Polzela 131, 3313 Polzela, p.p.
30.
Izdajatelj:
– Studio Jaka – Matjaž Jeršič s.p., Polzela 131, 3313 Polzela in,
– DUO Primavera, d.o.o., Podvin 1a,
3313 Polzela.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastništvo:
– 50% lastništvo: Studio Jaka – Matjaž
Jeršič, s.p., Polzela 131, 3313 Polzela in,
– 50% lastništvo: DUO Primavera,
d.o.o., Podvin 1a, 3313 Polzela.

Objave delniških
družb
Odkupi poslovnih deležev
družb
Ob-50271
V skladu z drugim odstavkom 64. člena
Zakona o prevzemih obveščamo delničarje,
da nas je družba GBD FIN, d.o.o., Kranj,
Koroška cesta 31, obvestila z dopisom dne
5. 6. 2000, da je pridobila 50.000 navadnih imenskih delnic družbe ali 8,77% delnic družbe Iskra Kondenzatorji, Industrija
kondenzatorjev in opreme, d.d., ki ji zagotavljajo glasovalno pravico.
Iskra kondenzatorji, d.d.
uprava

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-50639
Javno podjetje Komunalna energetika
Nova Gorica, d.o.o., s sedežem v Novi Gorici, Sedejeva ul. 7, objavlja v skladu z določili 454. člena Zakona o gospodarskih družbah
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala z dne
28. 2. 2001
Osnovni kapital javnega podjetja Komunalna energetika Nova Gorica, d.o.o., se na
dan 31. 12. 2000 zmanjša iz
238,654.288,50 SIT na 135,864.211,90
SIT.
Sklep je sprejel Mestni svet mestne občine Nova Gorica dne 28. 2. 2001 z zaporedno številko 352-01-5/01.
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Pozivamo upnike družbe, da se zglasijo na sedežu družbe in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Upnikom, ki z zmanjšanjem osnovnega
kapitala ne soglašajo, se poravna njihove
zahtevke oziroma zagotovi varščina.
Komunalna energetika
Nova Gorica, d.o.o.
Ob-50640
Družba FMN družba za trgovino in storitve, d.o.o., Ul. heroja Bračiča 12, Maribor, vpisana v register gospodarskih
družb pri Okrožnem sodišču v Mariboru,
reg. vl. št. 1/05640/00, objavlja v skladu
z določili 454. člena Zakona o gospodarskih družbah
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe se zmanjša z
dosedanjih
78,647.817
SIT
na
12,216.922,60 SIT.
Pozivamo vse upnike, da se zglasijo na
sedežu družbe v Mariboru, Ul. heroja Bračiča 12, in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala. Molk upnika se
šteje kot soglasje.
FMN, d.o.o.
Ob-50641
Na podlagi 350. člena Zakona o gospodarskih družbah in sklepa skupščine
družbe z dne 7. 4. 2001, direktor družbe
Lassana, frizersko podjetje, d.d., Ljubljana, Cankarjeva 3, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe Lassana, d.d.,
ki je vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vl. št.
1/00312/00, v višini 91,200.000 SIT,
se zmanjša za 30,400.000 SIT, tako da
po zmanjšanju znaša 60,800.000 SIT.
Direktor poziva upnike, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Lassana, d.d., Ljubljana
direktor
Ob-50642
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah direktor družbe UMT,
podjetje za storitve s področja trgovine in
izobraževanja, d.o.o., Ljubljana, Kolodvorska 20A, vpisane v sodni register sodišča
v Ljubljani pod št. vl. 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
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Sklici skupščin in nasprotni
predlogi
Dopolnitev
Ob-50266
Uprava Abanke, d.d., Ljubljana, objavlja
naslednjo dopolnitev sklica XIII. skupščine
Abanke, d.d., Ljubljana, ki je bila objavljena
v Uradnem listu RS, št. 36-38 z dne 18. 5.
2001, Ob-48610:
Za glasovanje na skupščini so upravičeni delničarji imetniki rednih delnic,
ki so vpisani v delniško knjigo (centralni
register) 10 dni pred skupščino in so se
prijavili upravi 3 dni pred skupščino.
Abanka, d.d., Ljubljana
uprava
Popravek
Ob-50732
Uprava družbe Gradbeni inštitut ZRMK,
d.d., Ljubljana, Dimičeva 12, objavlja dodatno točko dnevnega reda 3. skupščine
družbe Gradbeni inštitut ZRMK, d.d., Ljubljana, sklicane za dne 3. 7. 2001, ki se
glasi:
Sprejem sklepa o oblikovanju sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih
delnic družbe po predlogu uprave.
Gradbeni inštitut ZRMK, d.d.
Št. 9/2-14/01
Ob-50670
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 objavlja
preložitev 5. seje skupščine
delniške družbe SGP Konstruktor d.d.
s ponedeljka, 9. 7. 2001, na ponedeljek 16. 7. 2001. Seja skupščine bo na sedežu družbe, Sernčeva ul. 8, 2000 Maribor, 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
kot sledi:
Osnovni kapital družbe SGP Konstruktor
d.d., ki znaša 1.185,834.000 SIT in je razdeljen na 1.185.834 imenskih delnic, v nominalni vrednosti posamezne delnice 1.000
SIT, se zaradi pokrivanja izgube v skladu s
354. členom ZGD poenostavljeno zmanjša
za 1.067,251.000 SIT tako, da po zmanjšanju znaša 118,583.000 SIT.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z združitvijo delnic. Združitev delnic se
opravi tako, da se 10 delnic združi v eno
delnico oziroma se delnice zamenjajo v razmerju 10:1. Pri zamenjavi delnic zaradi
združitve mora uprava družbe ravnati v skladu z določbo 351. člena ZGD.
Presečni dan za zamenjavo delnic zaradi
izvedbe združitve delnic je 14 dni po vpisu
sklepa o zmanjšanju v sodni register.
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.
Osnovni kapital družbe, ki znaša po zmanjšanju osnovnega kapitala po točki 5. sklepa te skupščine 118,583.000 SIT in je razdeljen na 118.583 imenskih delnic, v nominalni vrednosti posamezne delnice 1.000
SIT, se v skladu s 309. členom ZGD poveča za 125,000.000 SIT tako, da po povečanju znaša 243,583.000 SIT. Družba bo v
ta namen izdala 125.000 novih imenskih
delnic, v nominalni vrednosti posamezne
delnice 1.000 SIT. Vse novo izdane delnice
so navadne delnice.
Emisijska vrednost delnic je enaka njihovemu nominalnemu znesku.
Izključi se prednostna pravica delničarjev do vpisa novih delnic.
Sklep o povečanju osnovnega kapitala
preneha veljati, če ne pride do vpisa realizacije zmanjšanja osnovnega kapitala po sklepu 5 te skupščine v sodni register.
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Št.

Št. 1987
Ob-50273
Na podlagi 39., 40. in 41. člena statuta
delniške družbe Komunalna operativa,
d.d., Ljubljana, Povšetova 8, sklicuje
predsednik nadzornega sveta

– izvolitev predsedujočega skupščine,
– izvolitev dveh preštevalcev glasov,
– imenovanje prisotnega notarja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagani dnevni red, izvoli predlaganega
predsednika skupščine, preštevalca glasov
in notarja Mira Košaka za sestavo notarskega zapisa.
2. Poslovno poročilo za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in soglasju nadzornega sveta skupščina sprejme
revidirano poslovno poročilo uprave za leto
2000.
3. Delitev ustvarjenega dobička za leto
2000.
Na predlog uprave in pozitivnem soglasju nadzornega sveta skupščina sprejme
sklep delitve dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: čisti dobiček ostane nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja za revidiranje zaključnega računa za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagano Revizijsko hišo “Dubarič”, d.n.o.,
Ljubljana, Dunajska 122, za revidiranje zaključnega računa za leto 2001.
Udeležba na skupščini
Skupščina je sklicana za 12. 7. 2001 ob
13. uri. Če tedaj ni dosežena sklepčnost,
bo ponovno zasedanje istega dne, v istih
prostorih, ob 13.30, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Glasuje se osebno, oziroma po pooblaščencu ali zastopniku. Po vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Glasovalno
pravico uresničuje tisti delničar, oziroma
zanj njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik, ki je najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine prijavil svojo udeležbo na
skupščini.
Pooblaščenec delničarja mora prijavi za
udeležbo priložiti tudi pisno pooblastilo. Pooblastilo mora pri fizičnih osebah vsebovati
priimek in ime, matično številko ter naslov
pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa ime in priimek ter naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.
Vsa predložena pooblastila so do konca
skupščine na vpogled pri notarju.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo le tisti delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi v Ljubljani po stanju na
dan 30. 6. 2001.
Gradivo, na podlagi katerih so v tem sklicu predlagani sklepi, delničarji ali njihovi
pooblaščenci vpogledajo na sedežu družbe
Povšetova 8, Ljubljana, vsak delovnik med
8. in 9. uro.
Predlogi delničarjev so lahko le v pisni in
obrazloženi obliki ter vloženi najkasneje 7
dni po objavi sklica skupščine na upravo
družbe.
Komunalna operativa, d.d., Ljubljana
predsednik nadzornega sveta
Peter Vučko

7. sejo skupščine delničarjev,
ki bo dne 12. 7. 2001, ob 13. uri v
prostorih družbe na Povšetovi 8, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev udeležbe, način glasovanja in predlog dnevnega
reda ter:

Ob-50274
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93) in
38. člena statuta družbe TKI Hrastnik, d.d.,
Za Savo 6, Hrastnik, uprava in nadzorni
svet sklicujeta

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 nastale z
zmanjšanjem in povečanjem osnovnega kapitala, po sklepu 5. in 6. te 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: za člane nadzornega
sveta družbe SGP Konstruktor d.d., z mandatom od 29. 11. 2001 do 28. 11. 2005
Skupščina na predlog nadzornega sveta,
izvoli naslednje kandidate:
Jolanda Škrabelj, stanujoča Jaka Platiše
5, 4000 Kranj, Inge Bertalanič Zebec, stanujoča Metelkova ul. 4, 2000 Maribor, Jože Babič, stanujoč Osojna ul. 7, 2345 Bistrica ob Dravi, Černetič Simon, stanujoč
Hrib Svobode 7, 6250 Ilirska Bistrica.
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 7. 7.
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 15. 6. do 16. 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
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delniške družbe,
ki bo 18. julija 2001 ob 16. uri v prostorih sejne sobe gasilskega doma družbe, C.
1. Maja 34, Hrastnik, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje delovnih teles skupščine:
a) imenovanje predsednika skupščine,
b) imenovanje preštevalcev glasov,
c) imenovanje notarja za sestavo notarskega zapisa.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlog za imenovanje delovnih teles skupščine po predlogu uprave kot sledi:
– predsednik skupščine: Franci Vozlič,
inž.,
– preštevalci glasov: Jerica Jutreša, Lea
Žibert (ali Jana Lenart),
– notarka: Marjana Kolenc-Rus.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
mnenju nadzornega sveta sprejme skupščina skladno z revizorjevim mnenjem letno
poročilo družbe za leto 2000.
3. Predlog za pokrivanje izgube za poslovno leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
mnenja nadzornega sveta se za poslovno
leto 2000 ugotovljena izguba pokrije iz dobička iz preteklih let, revalorizacije dobička
iz preteklih let, revalorizacijskih rezerv družbe.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa: za revizorja družbe, ki
bo revidiral letne računovodske izkaze družbe TKI Hrastnik, d.d., za leto 2001, se na
predlog nadzornega sveta imenuje revizorska hiša Ernst & Young, d.o.o., Ljubljana.
5. Zamenjava člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) na podlagi podane izjave o odstopu z
mesta člana nadzornega sveta, skupščina
razreši Boruta Celana,
b) na predlog nadzornega sveta, skupščina imenuje novega člana nadzornega
sveta TKI Hrastnik, d.d., dr. Aleš Musar z
mandatom, ki traja do konca mandata preostalih članov nadzornega sveta.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v tajništvu direktorja v prostorih TKI Hrastnik, d.d., Hrastnik,
Za Savo 6, vsak delovni dan v tednu med
12. in 15. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki navadnih delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se
osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki
jo prejme delničar ob vstopu v prostor, kjer
bo zasedanje. Delničarji morajo svojo udeležbo na skupščini prijaviti upravi družbe
pisno, najkasneje tri dni pred skupščino,
oziroma pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in najkasneje tri dni
pred skupščino, predloženo upravi družbe,
kjer se hrani. Delničarji, udeleženci seje
skupščine so dolžni podpisati seznam prisotnih na seji skupščine uro pred uradnim
začetkom skupščine. Pooblastila za zastopanje in pridobitev glasovalne pravice na
skupščini delniške družbe pridobljena na
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podlagi organizirano zbiranih pooblastil,
morajo biti pridobljena na način kot to določa (glej!) Zakon o prevzemih (ZPre) Uradni list RS, št. 47/97, 61. in 62. člen ter o
nameri, razlogih ter o načinu zbiranja pooblastil, predhodno obvestiti Agencijo za trg
vrednostnih papirjev.
Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih glasov delničarjev
(navadna večina), razen, če zakon ali statut
ne določata drugače.
Če skupščina ob času sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine družbe istega dne ob 17. uri na mestu
prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu skupščina veljavno odloča, ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
TKI Hrastnik, d.d., Hrastnik
uprava
direktor
Branko Majes, univ. dipl. ek.
nadzorni svet
predsednik
Dr. Matevž Kmet
Ob-50277
Na podlagi 20. člena statuta Luke Koper
d.d. sklicuje uprava družbe
6. sejo skupščine
družbe Luka Koper d.d.,
ki bo v četrtek, 19. julija 2001 ob 12. uri
v sejni dvorani Luke Koper Pristan, gostinstvo, d.o.o., Vojkovo nabrežje 38, Koper.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine, preštevalce glasov, zapisnikarja ter ugotovi prisotnost notarja.
3. Spremembe statuta družbe Luka Koper d.d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe statuta delniške družbe, ki jih predlagata uprava in nadzorni svet.
4. Sprejem letnega poročila za leto
2000 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta se sprejme letno poročilo za leto 2000 v
predlaganem besedilu, skupaj z revizorjevim mnenjem.
5. Nagrade članom nadzornega sveta za
leto 2000.
Predlog sklepa: v skladu s 33. členom
Statuta Luke Koper, d.d. in sklepom 1. seje
skupščine delniške družbe se iz doseženega čistega dobička za nagrade članom nadzornega sveta za leto 2000 odobri izplačilo
v višini 10,740.000 SIT.
6. Sklepanje o delitvi čistega dobička za
leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta skupščina čisti dobiček družbe po revidiranih izkazih za leto 2000 višini 2.900,367.248,90
SIT razporedi:
– 162,399.767 SIT za fiksno dividendo, ki pripada prednostnim delnicam,
– 10,740.000 SIT za nagrade članom
nadzornega sveta,
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– 1.071,000.000 SIT za dividende, ki
pripadajo navadnim delnicam in
– 154,279.778 SIT za gibljivi del dividende, ki pripada prednostnim delnicam
– 1.501,947.703,90 SIT za razvojni
sklad v okviru sklada rezerv.
Bruto dividenda na navadno delnico znaša 150 SIT. Dividende se delničarjem izplačajo do 7. 9. 2001. Dividenda pripada lastnikom, ki bodo vpisani v delniško knjigo
Luke Koper dne 23. 7. 2001.
7. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje družbo Deloitte&Touche d.o.o. iz Ljubljane za revizorja
računovodskih izkazov Luke Koper d.d. in
skupine Luka Koper za leto 2001. Skupščina Luke Koper d.d. pooblašča nadzorni
svet, da imenuje drugega revizorja po lastni
izbiri, v kolikor bi imenovani revizor spremenil pogoje za izvedbo revizijskega pregleda.
8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino in predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe, Vojkovo nabrežje 38, vsak delavnik od 9. do 12. ure, in sicer od dneva
sklica skupščine do seje skupščine. Na istem kraju je dostopno tudi besedilo predlaganih sprememb statuta družbe.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda oz. nasprotne predloge sklepov upravi družbe. Predlogi delničarjev so lahko le pisni in razumno utemeljeni.
Pravico udeležiti se skupščine imajo vsi
imetniki navadnih delnic in prednostnih participativnih delnic z omejeno glasovalno pravico, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati
splošne podatke. Pooblastilo morajo delničarji deponirati pri upravi družbe vsaj 3 dni
pred zasedanjem skupščine in ostane shranjeno pri družbi.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki se pisno prijavijo najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine pri upravi družbe in,
ki so dne 16. 7. 2001 vpisani v delniško
knjigo pri KDD.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. Vsaka delnica daje delničarjem en glas. O vseh točkah dnevnega
reda se glasuje z glasovnicami, ki jih prejme delničar ob pristopu na skupščino.
Sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov razen sklep pod 3. točko, ki
se sprejme s 3/4 večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala in s soglasjem delničarjev iz razredov navadnih in
prednostnih delnic.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 19. 7.
2001 ob 14. uri v isti dvorani. Skupščina bo
v tem primeru veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Luka Koper, d.d.
predsednik uprave
Bruno Korelič, univ.dipl.ekon.

Ob-50284
Uprava družbe s soglasjem nadzornega
sveta delniške družbe TEM Čatež d.d. na
podlagi 7.3. točke statuta delniške družbe
sklicuje
osmo skupščino delniške družbe,
ki bo dne 17. julija 2001 ob 12.30 na
Čatežu v prostorih družbe (sejna soba), Čatež 13, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejema predlog uprave za imenovanje organov skupščine:
– za predsednika se imenuje Bojan Pečenko,
– za preštevalki glasov se imenujeta Tatjana Bregar in Anica Gorišek,
– za notarja se imenuje Tonček Bevc.
2. Letno poročilo in rezultati poslovanja
za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta skupaj z mnenjem revizorja skupščina
sprejema letno poročilo o poslovanju družbe v letu 2000.
Ugotovljeni dobiček iz poslovnega leta
2000 v višini 18,676.226,27 SIT ostane
nerazporejen.
3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2001 se imenuje revizijska družba AUDIT d.o.o. Murska Sobota.
4. Razporeditev nerazporejenega dobička iz leta 1995.
Predlog sklepa: nerazporejeni dobiček
iz leta 1995 v nominalni vrednosti
6,513.314,94 SIT se v celoti in skupaj s
pripadajočo revalorizacijo do dne sklepa
skupščine o razporeditvi razporedi za pokrivanje nekrite izgube iz leta 1996.
Gradivo za skupščino družbe je na razpolago vsem delničarjem v tajništvu družbe
na Čatežu vsak delovni dan v tednu med 9.
in 14. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki navadnih delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovanje je, da delničarji najmanj tri dni pred sejo skupščine
(to je do vključno 14. 7. 2001) prijavijo
družbi svojo udeležbo na skupščini, in sicer pisno - po pošti priporočeno ali po
telefaksu. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu, na podlagi glasovnic, ki jih bodo prejeli delničarji ob prihodu na skupščino. Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno in mora biti pred ali ob
sklicu predloženo družbi.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna
ob času sklica, bo ponovno zasedanje skupščine družbe istega dne 17. 7. 2001 na
mestu prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu skupščina veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
TEM Čatež d.d.
uprava družbe
Bajuk Andrej
Ob-50289
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah ter v skladu z enainsedemdesetim čle-
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nom statuta družbe SCT Strojegradnja, d.d.,
Kavčičeva 66, Ljubljana, sklicuje uprava
4. skupščino delničarjev
družbe SCT Strojegradnja, d.d.,
Kavčičeva 66, Ljubljana,
ki bo dne 16. 7. 2001, ob 10. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Kavčičeva 66, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena notarka mag. Nina Češarek.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli Barbaro Vtič Vraničar, za
preštevalca glasov pa Nado Seršen in Majdo Južnik.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo uprave o poslovanju družbe v
letu 2000 z mnenjem pooblaščenega revizorja in mnenjem nadzornega sveta
družbe.
3. Obravnava in sprejem predloga uprave za uporabo dobička družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagano uporabo dobička družbe za leto
2000 v predloženi vsebini.
4. Imenovanje finančnega revizorja družbe za leto 2001.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za leto 2001 se imenuje revizijska
družba Ernst & Young, Revizija, davčno in
poslovodno svetovanje, d.o.o., Dunajska
111, Ljubljana.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je skupaj s predlaganimi spremembami statuta na vpogled
vsem delničarjem družbe na sedežu družbe, Kavčičeva 66, Ljubljana, vsak delovni
dan do vključno 16. 7. 2001, med 9. in 12.
uro.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki v skladu s triinsedemdesetim členom statuta družbe vsaj tri
dni pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo. Kot datum prijave se šteje datum, ko
je družba prejela obvestilo.
Sklepčnost skupščine
Če ob začetku zasedanja skupščina ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan
ob 11. uri, na istem mestu. Na ponovnem
zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
SCT Strojegradnja, d.d., Ljubljana
Joško Botušič,
direktor
Ob-50291
V skladu z 29. členom statuta Agroprogres, d.d., Ljubljana, sklicuje uprava družbe
Agroprogres, d.d., Ljubljana,
3. redno letno skupščino
družbe Agroprogres, d.d.,
ki bo 18. 7. 2001 ob 10. uri, v prostorih
notarske pisarne notarja Bojana Podgorška, Tavčarjeva 3, Ljubljana.
Za sejo skupščine Agroprogres, d.d.,
predlaga uprava naslednji dnevni red:

Št.

1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika ter dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: izvoli se organe skupščine po predlogu.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za poslovno leto 2000, s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo za poslovno leto 2000.
3. Ugotovitev izgube.
Predlog sklepa: ugotovljena izguba v
znesku 74,705.000 SIT se ne pokriva.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic na ime, ki so vpisani v delniško knjigo družbe ali njihovi pooblaščenci
oziroma zakoniti zastopniki, ki pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi
družbe svojo udeležbo na skupščini tako,
da njihova prijava prispe na sedež družbe
najkasneje do 15. 7. 2001. Pooblastilo
mora biti pisno in mora vsebovati splošne
podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO, oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri vpisu
v seznam prisotnosti. Vsaka delnica daje en
glas.
Gradivo za sejo bo na vpogled v tajništvu
družbe Agroprogres, d.d., v Ljubljani, Slovenska c. 5, od 9. 7. 2001, od 11. do 12. ure.
Če skupščina delničarjev ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne, to je 18. 7. 2001 ob 11. uri, v istih
prostorih. Skupščina delničarjev bo takrat
veljavno odločila, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom skupščine. Delničarje prosimo, da
zaradi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v
dvorano pravočasno zasedejo mesta.
Agroprogres, d.d., Ljubljana
direktor:
Matjaž Škabar
Št. 38
Ob-50292
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo
zdravstva, d.d. Ljubljana, Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana, uprava delniške družbe Kemofarmacija Ljubljana, sklicuje
7. skupščino delniške družbe,
ki bo dne 19. julija 2001 ob 16. uri, v
prostorih Kemofarmacije, d.d., Cesta na Brdo
100, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev
delovnih organov: predsednika skupščine
in verifikacijske komisije.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Bojan Pečenko.
V verifikacijsko komisijo se izvolijo: Janez Ožura – predsednik in člana komisije:
Boris Stojanov ter Blaž Zalar.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Košak.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju družbe v letu 2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju družbe v letu 2000.
3. Predlog delitve dobička za leto 2000.
Predlog sklepa:
1. Revalorizirani nerazdeljeni dobiček
iz predhodnih let v višini 506,417.602,19
SIT se nameni:
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– za dividende v višini 367 SIT bruto
za delnico,
– za nagrade članom nadzornega sveta v višini 6,000.000 SIT,
– preostanek revaloriziranega nerazdeljenega dobička iz predhodnih let ostane nerazporejen.
2. Dobiček iz leta 2000 v višini
788,974.108,21 SIT ostane nerazporejen.
3. Dividende pripadajo delničarjem,
ki so vpisani v delniško knjigo na dan skupščine in se izplačajo delničarjem najkasneje
do 15. 9. 2001.
4. Spremembe statuta družbe s spremembo dejavnosti in določitvijo odobrenega kapitala.
Predlog sklepov:
4.1. Sprejmejo se spremembe statuta
družbe v predlaganem besedilu.
4.2. Dejavnost družbe se spremeni in
uskladi s standardno klasifikacijo dejavnosti,
tako kot je opredeljena v II.1. točki statuta.
4.3. Družba ima odobreni kapital v višini
440,620.000 SIT za čas petih let od vpisa
spremembe statuta v sodni register.
5. Izvolitev člana nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta družbe se izvoli Marko Dražumerič.
6. Imenovanje revizorja družbe za leto
2001.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2001 se imenuje revizijsko
družbo
PriceWaterhouseCoopers
iz
Ljubljane.
Gradivo za skupščino delničarjev družbe
bo vsem delničarjem na razpolago v tajništvu družbe, Cesta na Brdo 100, vsak delovni
dan med 10. in 12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
navadnih delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno
ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in
sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob vstopu v dvorano. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno
in mora biti pred ali ob sklicu predloženo
družbi.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna
ob času sklica, bo ponovno zasedanje skupščine družbe istega dne ob 17. uri, na mestu prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu
skupščina veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vljudno prosimo vse delničarje, njihove
pooblaščence ali zakonite zastopnike, da
svojo udeležbo na skupščini priglasijo v
tajništvu družbe do ponedeljka, 16. 7. 2001
do 12. ure.
Kemofarmacija, d.d., Ljubljana
predsednik uprave
mag. Vojmir Urlep, mag. farm.
Ob-50294
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe Imgrad, industrija montažnih gradbenih materialov Ljutomer, d.d., Ormoška
c. 46, sklicuje uprava družbe
4. skupščino
družbe Imgrad Ljutomer, d.d.,
ki bo dne 19. 7. 2001 ob 12. uri, v sejni
sobi družbe Imgrad Ljutomer, d.d., na lokaciji Babinska cesta 5, Ljutomer.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika in dva preštevalca glasov.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar mag.
Andrej Rošker
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani
predsednik in preštevalca glasov.
2. Poročilo o poslovanju družbe v letu
2000 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
podanega mnenja nadzornega sveta, se
sprejme poročilo poslovanju za leto 2000 z
mnenjem revizorja.
3. Način pokrivanja izgube iz poslovanja
v letu 2000.
Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave, usklajen z mnenjem nadzornega
sveta, o načinu pokrivanja izgube iz leta
2000.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina za revizorja
poslovanja družbe za leto 2000 na predlog
nadzornega sveta družbe, imenuje revizijsko družbo Abeceda iz Ptuja.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščeni in zakoniti zastopniki, ki
svojo udeležbo prijavijo najkasneje tri dni
pred skupščino upravi družbe pri Marici Jerebič in v istem roku dostavijo tudi morebitna pooblastila. Za udeležbo na skupščini se
delničarji izkažejo z osebnim dokumentom,
pooblaščenci pa s pisnim pooblastilom delničarja, zakoniti zastopniki pa še z izpisom
iz sodnega registra.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine in sicer najmanj uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
Nasprotni predlogi
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine poslani upravi
družbe.
Sklepčnost in ponovno odločanje
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 15% zastopanega osnovnega kapitala.
Če skupščina ob sklicani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
13. uri, z istim dnevnim redom, v istih prostorih. Skupščina bo v tem primeru veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za sklicano skupščino in predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda, je
delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
družbe v Ljutomeru, Ormoška c. 46, vsak
delavnik med 9. in 12. uro, od dneva objave sklica skupščine do vključno zasedanja
skupščine.
Imgrad Ljutomer, d.d.
uprava
Ob-50295
Na podlagi določila 283. člena Zakona
o gospodarskih družbah sklicuje uprava del-
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niške družbe Polzela, tovarna nogavic, d.d.,
Polzela 171,
6. skupščino
družbe Polzela, tovarna nogavic, d.d.,
ki bo v četrtek, 19. 7. 2001 ob 12. uri,
na sedežu podjetja Polzela 171, Polzela.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Ogris,
za preštevalce glasov Zvonka Rednak in
Danica Srčnik,
za sestavo notarskega zapisnika pa se
imenuje notar Srečko Gabrilo, Savinjska cesta 20, Žalec.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe v letu 2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju družbe v letu 2000 skupaj
z mnenjem revizijske družbe in mnenjem
nadzornega sveta v predlaganem besedilu.
3. Obravnava in odločanje o pokrivanju
izgube za leto 2000.
Predlog sklepa: izguba za poslovno leto
2000 v višini 322,051.876,74 SIT se pokrije:
– v breme rezervnega sklada v znesku
145,238.946,35 SIT,
– v breme revalorizacijskega popravka
rezerv v znesku 176,812.910,39 SIT.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa: imenuje se pooblaščenega revizorja družbe za leto 2001 na predlog nadzornega sveta.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe, Polzela 171, Polzela, vsak delovnik, od
ponedeljka do petka, od 10. do 12. ure.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine podajo upravi družbe predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma
nasprotne predloge. Predlogi morajo biti v
pisni obliki in razumno utemeljeni.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo za pol ure odložena, čez pol
ure pa je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Polzela, tovarna nogavic, d.d.
uprava družbe
Ob-50285
V skladu s 6.3 členom statuta Kopitarne
Sevnica, d.d. uprava sklicuje
5. redno sejo
skupščine Kopitarna Sevnica d.d.,
ki bo dne 19. 7. 2001 ob 12. uri na
sedežu družbe v Sevnici, Prvomajska 8.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

2. Izvolitev delovnih teles - predsednika
in preštevalca glasov ter zapisnikarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Stojan Zdolšek, za preštevalce glasov se izvolita: Jurkica Redenšek in
Robert Ernestl.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo o poslovanju družbe v letu 2000.
4. Sprejem sklepa o uporabi dobička.
Predlog sklepa: sprejme se razporeditev
dobička za leto 2000 v višini
23,522.690,32 SIT in prenesenega nerazporejenega čistega dobička iz preteklih let
v višini 6,827.952 SIT, vključno s pripadajočo revalorizacijo nerazporejenega dobička iz preteklih let v višini 607.687,70 SIT,
in sicer: 23,203.464 SIT za dividende, ki
se izplačajo do 31. 12. 2000 in pripadajo
vsem delničarjem, ki so tri dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo pri
KDD. 7,754.866,02 SIT dobička iz leta
2000 ostane nerazporejeno.
5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se oblikuje sklad lastnih
delnic za namene, opredeljene v 240. členu ZGD. Vir za oblikovanje sklada lastnih
delnic v višini 77,306.304 SIT so rezerve in
revalorizacijski popravki rezerv.
6. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: za revizijski pregled za
leto 2001 se imenuje revizijska hiša Dinamic, d.o.o. Novo mesto.
7. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da z 22. 8.
2001 poteče mandat nadzornemu svetu,
predstavnikom delničarjev v sestavi: Pipan
Franc, Visenjak Franc, Košmerl Brigita, Špilar Ivan.
Izvolijo se novi člani nadzornega sveta,
predstavniki delničarjev za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata 22. 8.
2001: Grm Marija, Žvar Silva, Winkle Reiner in Šinkovec Jože.
Sklepe pod 2., 3., 4. in 5. točko predlagata uprava in nadzorni svet skupaj, sklepa
pod 6. in 7. točko pa predlaga nadzorni
svet sam.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od dneva objave sklica pa do
dneva skupščine vsak delovni dan od 11.
do 12. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki vsaj 3 dni pred
skupščino pisno napovejo svojo udeležbo.
V primeru, da skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se skupščina ponovi
istega dne ob 13. uri v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Kopitarna Sevnica, d.d.
uprava
Ob-50326
Uprava družbe na podlagi določb 18.
člena statuta delniške družbe CP Novo mesto, d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto, sklicuje
5. sejo skupščine delničarjev
Cestnega podjetja Novo mesto, d.d.,
Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto,
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ki bo v četrtek, dne 19. 7. 2001 ob 14.
uri v konferenčni dvorani hotela Krka , Novi
trg 1 v Novem mestu 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:
– za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Simon Jeglič iz Ljubljane, Jadranska
18.
– za preštevalki glasov se imenujeta: Mateja Turk , CP Novo mesto, d.d. in Mojca
Bobnar, CP Novo mesto, d.d.
– za sestavo notarskega zapisnika se potrdi notarka Marta MALIČ iz Novega mesta.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave, mnenja nadzornega sveta in poročila revizorja, se sprejme predlagano letno
poročilo družbe za leto 2000.
3. Sklepanje o delitvi dobička in nagrade članom nadzornega sveta.
I. Predlog sklepa o delitvi dobička: na
podlagi predloga uprave in mnenja nadzornega sveta o delitvi dobička, se ugotovljeni
in nerazporejeni dobiček, revaloriziran na
dan
31.
12.
2000,
v
znesku
252.587.607,96 SIT razporedi, in sicer:
a) čisti dobiček po revidiranem obračunu za leto 2000 v znesku 7,561.343,35
SIT ostane nerazporejen,
b)
– za dividende delničarjem se razdeli
26,836.175 SIT (25 SIT bruto dividende na
delnico) iz revaloriziranega nerazporejenega dobička leta 1997,
– za nagrade članom nadzornega sveta
se razdeli 2,100.000 SIT
c) razlika revaloriziranega čistega dobička iz leta 1997 v višini 16,957.976,05 SIT
in revalorizirani čisti dobiček iz leta 1998 v
višini 147,846.379,25 SIT se razporedita v
rezerve,
d) revalorizirani čisti dobiček iz leta 1999
v višini 51,285.734,31 SIT, ostane na dan
31. 12. 2000 še nerazporejen.
Glede na stanje lastnih delnic na dan 9.
7. 2001, se predvideni znesek za izplačilo
dividend ustrezno zmanjša in ostane nerazporejen.
Družba bo dividende izplačala delničarjem, ki so na dan 9. 7. 2001 vpisani v
Centralnem registru KDD in sicer najkasneje v 90 dneh po zasedanju skupščine.
V istem roku se izplača nagrade članom
nadzornega sveta.
4. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta ter na podlagi mnenja
nadzornega sveta, se sprejme sklep o spremembah in dopolnitvah statuta v predloženem besedilu, ki postane sestavni del tega
sklepa .
Sprejete spremembe in dopolnitve statuta pričnejo veljati z dnem vpisa v sodni
register.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta, se za člane nadzornega sveta – predstavnike kapitala za mandatno dobo štirih
let izvolijo:

Št.

– Dare Južna,
– Martina Vrhovnik,
– Anton Horvat,
– Igor Retelj.
Izvoljeni člani nadzornega sveta nastopijo mandat 28. 1. 2002.
Gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov in besedilo predlaganih sprememb
in dopolnitev statuta je delničarjem na vpogled na sedežu družbe CP Novo mesto d.d.,
Novo mesto, Ljubljanska 47, vsak delovni
dan med 10. in 12. uro v času od dneva
sklica do dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so na dan 9. 7. 2001
vpisani v Centralnem registru KDD oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo delničarji ob vstopu v
dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno.
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. Pooblaščenci morajo hkrati
s prijavo poslati tudi pisna pooblastila.
Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bodo ob sklicu prisotni delničarji, ki zastopajo vsaj 15%
glasovalnih delnic. Če skupščina ob času
sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje z istim dnevnim redom istega dne, 19.
7. 2001 ob 15. uri na mestu prvega sklica.
Ob ponovljenem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Vse udeležence seje skupščine prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine pol ure
pred začetkom skupščine.
Cestno podjetje
Novo mesto, d.d., Novo mesto
direktor
Franc Gole, inž.
Ob-50362
Na podlagi 39. člena statuta družbe
Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., uprava sklicuje
4. skupščino družbe
Elektro Celje, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.,
Vrunčeva 2 a, Celje,
ki bo dne 16. julija 2001 ob 10. uri, na
sedežu družbe v Celju, Vrunčeva 2 a (sejna
soba – IV. nadstropje), z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Za predsedujočega skupščine se izvoli:
Matjaža Logarja.
Izvoli se verifikacijska komisija v sestavi:
– predsednik Vladimir Verzegnassi,
– preštevalca glasov Irena Jančič in Boris Jereb.
Seji bo prisostvovala vabljena notarkaNevenka Tory.
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2. Sprejem letnega poročila za leto
2000 z mnenjem revizorja.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep: skupščina sprejme letno poročilo za leto 2000 v predloženem besedilu z mnenjem revizorja in nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in kritju
izgube za leto 2000.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep: v letnem poročilu ugotovljena revalorizirana izguba na dan
31. 12. 2000, ki znaša 7,179.999 tisoč
SIT, ostane nepokrita.
4. Sprejem Temeljev poslovne politike
in prioritetne dejavnosti družbe Elektro Celje, d.d.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep: skupščina sprejme Temelje poslovne politike in prioritetne
dejavnosti družbe Elektro Celje, d.d. v predloženem besedilu.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2001.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2001 skupščina
imenuje KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
6. Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina delničarjev odpokliče članico nadzornega sveta
Mojco Kert – Kos.
Skupščina delničarjev imenuje Jolando
Veršič – Žabjek za članico nadzornega sveta, predstavnico delničarjev.
Imenovanje traja do konca mandatnega
obdobja.
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 zasednja 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.
Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Elektro Celje, d.d., Celje
direktor
Peter Petrovič, univ.dipl.inž.str.
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Ob-50389
Uprava Iskre Tele d.d., Ljubljana, Savska cesta 3, sklicuje na podlagi Zakona o
gospodarskih družbah in statuta družbe
7. skupščino
Iskre Tele d.d., Ljubljana, Savska
cesta 3,
ki bo v sredo, 18. 7. 2001 ob 12. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Savska cesta 3,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine ter imenovanje
predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Drago Gorenc.
Za preštevalki glasov se imenuje:
–Brigito Mencin in
– Bernardo Dobrajc.
Ugotovi se prisotnost vabljene notarke
Marine Ružič-Tratnik.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila uprave o poslovanju družbe za leto 2000
z revizijskim poročilom.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2000 z
revizijskim poročilom.
3. Kritje izgube iz poslovnega leta 2000.
Predlog sklepa: Izguba poslovnega leta
2000 v višini 101,576.050 SIT se do zneska 2,926.493 SIT krije s prenosom dobička iz leta 1995 v višini 1,951.879 SIT in z
revalorizacijskim popravkom prenesenega
dobička za leto 1995 v višini 974.614 SIT.
Ostala izguba iz poslovnega leta 2000 v
višini 98,649.557 SIT ostane nepokrita.
4. Obravnava in sprejem sprememb statuta.
Predlog sklepa: sprejme se spremembe
statuta po predlogu.
5. Imenovanje revizijske hiše za leto
2001.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2001 se imenuje
družba KPMG Slovenija d.o.o., Dunajska c.
21, Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. 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, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki naj
najkasneje tri dni pred skupščino v tajništvo
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo ter
deponirajo pooblastila, če niso shranjena
na sedežu družbe.
Zaradi nemotenega poteka zasedanja
skupščine, pozivamo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja zglasijo v sprejemni pisarni, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prejeli glasovalne lističe,
ki bodo služili kot vstopnica za udeležbo na
skupščini.
Če v prvem sklicu sklepčnost ni zagotovljena, se nova seja skupščine z istim dnevnim redom izvede naslednji dan ob isti uri in
na istem kraju (drugi sklic), kjer se veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Celoviti predlogi sklepov in gradiv ter druge informacije so delničarjem na vpogled v
tajništvu Iskre Tele, Ljubljana, Savska c. 3,
vsak dan od 8. do 12. ure.
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Vabljene prosimo, da svoje morebitne
dopolnitve predloga dnevnega reda z obrazložitvijo pošljejo priporočeno po pošti, v 7
dneh po objavi sklica, na naslov družbe.
Iskra Tela d.d., Ljubljana
uprava
Ob-50404
Na podlagi 7. člena statuta delniške družbe PINUS tovarne kemičnih izdelkov d.d.
in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
IX. sejo skupščine
delniške družbe PINUS TKI d.d.
ki bo v sredo, dne 18. 7. 2001 na sedežu družbe PINUS TKI d.d., Grajski trg 21,
Rače, s pričetkom ob 15. uri z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se po sklepu nadzornega sveta določi
Nevena Tea Gorjup. Na predlog uprave se
za člana delovnega predsedstva izvoli Andrej Ručigaj in Davor Bauman, za preštevalca glasov pa Irena Klis in Vojko Dominc.
Skupščina ugotovi prisotnost povabljenega
notarja Andreja Šoemna.
2. Obravnava in sprejem revidiranega
Letnega poročila družbe za poslovno leto
2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme revidirano Letno poročilo družbe za leto 2000 v predloženem besedilu.
Sestavni del poročila je tudi pozitivno mnenje revizorja in revidirani računovodski izkazi družbe.
3. Obravnava in sprejem predloga sklepa o razporeditvi dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep, da se čisti dobiček iz leta
2000 v znesku 136,392.629,46 SIT razporedi, kot sledi:
– 14,820.300 SIT se nameni za izplačilo dividend, s tem, da znaša dividenda
100 SIT bruto na delnico. Dividenda se
izplača lastnikom delnic v roku 60 dni od
dneva zasedanja skupščine delničarjem,
ki so delničarji družbe na dan izvedbe
skupščine in ki so vpisani v delniški knjigi
družbe najpozneje dva dni po izvedbi
skupščine;
– 121,572.329,46 SIT ostane nerazporejenih.
Dobiček ni revaloriziran za obdobje po
31. 12. 2000.
4. Predlog vira za oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta in na predlog uprave se
sprejme sklep o določitvi vira za nakup lastnih delnic družbe v višini 121,572.329,46
SIT iz nerazporejenega dobička družbe za
poslovno leto 2000. Skupščina sklene, da
je najvišja cena iz tega vira, ki jo uprava v
postopku odkupa lastnih delnic lahko realizira, 15.000 SIT po delnici.
Poročilo o stanju sklada lastnih delnic na
dan 31. 12. 2001 poda uprava družbe na
redni letni skupščini družbe v letu 2002.
5. Obravnava in sprejem sprememb statuta.

Predlog sklepa 5.1: spremeni se drugi
stavek točke C poglavja Petič: uprava tako,
da spremenjen glasi:
Mandat članov uprave traja 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
Predlog sklepa 5.2:
Spremenita se:
– prvi stavek točke A poglavja šestič:
nadzorni svet tako, da glasi: nadzorni svet
šteje 3 člane.
– prvi stavek točke B poglavja šestič:
nadzorni svet tako, da glasi:1 član nadzornega sveta je predstavnik delavcev družbe,
ki ga izvoli svet delavcev.
6. Odpoklic članov nadzornega sveta in
imenovanje novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa 6.1.
V primeru sprejema sklepa 5.2. in na
predlog nadzornega sveta skupščina z
dnem vpisa sprememb statuta po sklepu
5.2. v register odpokliče sedanje člane nadzornega sveta Horvat Darka, Kmet Matevža, Kodrin Andrejo in Ručigaj Andreja.
Predlog sklepa 6.2.
Na predlog nadzornega sveta skupščina
imenuje za nova člana nadzornega sveta, ki
zastopata interese delničarjev Horvat Darka
in Ručigaj Andreja.
Mandat novoizvoljenima članoma nastopi naslednji dan po vpisu sprememb statuta
po sklepu 5.2. v register in traja 4 leta.
Skladno s spremenjenimi določili statuta
bo izvedel potreben postopek za uskladitev
števila članov nadzornega sveta tudi svet
delavcev.
7. Imenovanje pooblaščene revizijske hiše za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
2001 imenuje revizijska družba Ernst &
Young d.o.o. iz Ljubljane.
Udeležba in glasovanje na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe. Delničarje, njihove pooblaščence
in zastopnike pozivamo, da svojo udeležbo
na skupščini skladno s točko 7. J statuta
družbe pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko in predložijo pooblastila najkasneje 3 dni pred skupščino.
Pravilno in pravočasno prijavljene udeležence prosimo, da se ob prihodu na zasedanje skupščine prijavijo v tajništvu družbe
pol ure pred pričetkom zasedanja, da bodo
prevzeli glasovalne lističe.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in predloženimi spremembami statuta je na
vpogled delničarjem na sedežu družbe, v Račah, Grajski trg 21, vsak delavnik med 13. in
14. uro od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi, razen volilnih predlogov, morajo
biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
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ne eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
PINUS TKI d.d.
uprava – predsednik
Stanislav Murko, univ. dipl. ek.
Št. 1278
Ob-50406
Na podlagi statuta delniške družbe Podjetja za urejanje hudournikov, d.d., Hajdrihova 28, Ljubljana, sklicujemo
5. skupščino delničarjev,
ki bo dne 18. 7. 2001 ob 13. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Hajdrihova 28.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine
po predlogu uprave.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Kosi, za preštevalca
glasov Sonja Zvonarek-Avbreht in Polona
Kočevar. Na seji bo prisotna notarka Dušica Berden.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta skupščina sprejme letno poročilo uprave
za leto 2000 z mnenjem revizorja.
3. Obravnava in sprejem predloga sklepa o razporeditvi in delitvi dobička.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz leta
2000 v višini 81,950.901,96 SIT ostane
nerazporejen.
Ostanek revalorizacije dobička iz let
1993, 1994, 1995 in čisti dobiček iz leta
1996 katerega skupna revalorizirana vrednost na dan 31. 12. 2000 znaša
37,612.539,45 SIT se razporedi:
a) za dividende 35,355.787,09 SIT,
b) za nagrado upravi 1,504.501,58 SIT,
c) za nagrado nadzornemu svetu
752.250,79 SIT.
Bruto dividenda na delnico znaša 68,91
SIT. Do dividend so upravičeni lastniki delnic, ki so na dan sklepa skupščine vpisani v
KDD.
Izplačilo dividend delničarjem se opravi
najkasneje v 60 dneh od sklepa skupščine.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2001
in 2002 se imenuje revizijska družba DR
Cilj, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o.,
Dunajska 106, Ljubljana.
5. Sklad lastnih delnic.
Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave o povečanju višine sklada lastnih delnic za namene iz 240. člena ZGD v nominalni vrednosti 25,650.250 SIT tako, da
znese skupaj sklad lastnih delnic 10% nominalne vrednosti osnovnega kapitala. Lastne delnice se bodo pridobivale iz sredstev
prostih rezerv nad z zakonom predpisano
višino.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na voljo na sedežu družbe v poslovnih
prostorih tajništva vsak delovnik od 10. do
12. ure, v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD na dan
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13. 7. 2001 ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščino je prispela na sedež družbe najmanj 3 dni pred skupščino. Pooblaščenci morajo predložiti pravilno izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine vpisati v
listo udeležencev in prevzeti glasovnice.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne, z
istim dnevnim redom, ob 14. uri. Skupščina
bo takrat veljavno odločala, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Podjetje za urejanje hudournikov, d.d.,
Ljubljana
uprava
Ob-50423
Na podlagi 39. člena statuta družbe Premogovnik Velenje, javno podjetje za pridobivanje lignita d.d., uprava sklicuje
4 sejo skupščine družbe
Premogovnik Velenje, javno podjetje za
pridobivanje lignita d.d., Velenje,
Partizanska 78,
ki bo dne 18. 7. 2001 ob 12. uri na
sedežu družbe v Velenju, Partizanska 78
(sejna soba), z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: za predsedujočo skupščini se izvoli: Branka Neffat.
Izvoli se preštevalca glasov: Sonja Kugonič, Kristina Zupanc.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Škrk.
2. Sprejem letnega poročila za leto 2000
z mnenjem revizorja in sprejem sklepa o
ugotovitvi in pokritju izgube za leto 2000.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave:
a) Skupščina sprejme letno poročilo za
leto 2000 v predloženem besedilu z mnenjem revizorja.
b) Izguba v letu 2000 znaša
460,093.227,21 SIT in se v celoti pokrije
iz rezerv in ustreznega revalorizacijskega popravka rezerv na dan 1. 1. 2001.
3. Spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave:
Sprejmejo se naslednje spremembe in
dopolnitve statuta družbe :
V 2. členu statuta se dodajo dejavnosti z
naslednjimi šiframi:
– L/75.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
– M/80.220 Srednješolsko poklicno in
strokovno izobraževanje
M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
besedilo statuta uskladi s sprejetimi spremembami in dopolnitvami statuta in izdela
njegovo prečiščeno besedilo.
4. Odpoklic oziroma razrešitev članov
nadzornega sveta in izvolitev novih članov
nadzornega sveta predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa: na podlagi pisne odstopne izjave se sprejme odstop članice nadzornega sveta, predstavnice delničarjev, Jolande Veršič.
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Odpokličeta se člana nadzornega sveta
Matjaž Cerovac in Brane Žerdoner.
Skupščina izvoli Djordja Žebeljana, g.
Dragana Martinška in Bojana Škarjo za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, do konca mandatnega obdobja.
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 KPMG Slovenija d.o.o., management, consulting in revizija, Dunajska
21, 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.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna 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.
Premogovnik Velenje, d.d.
direktor
Doc. dr. Franc Žerdin
Ob-50431
Uprava družbe na podlagi 14. člena statuta delniške družbe Tanin Sevnica, Kemična Industrija, d.d., Hermanova 1, Sevnica,
sklicuje
4. redno sejo skupščine
delniške družbe Tanin Sevnica, d.d.,
ki bo v petek 20. 7. 2001 ob 12. uri na
sedežu družbe, Hermanova 1, Sevnica, v
jedilnici družbe in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna in se izvolijo delovna telesa
skupščine v naslednji sestavi:
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– za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Simon Jeglič iz Ljubljane, Jadranska
18,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Mojca Ratajc in Tina Šteblaj, obe iz Tanin
Sevnica, d.d.,
– za sestavo notarskega zapisnikarja in
za udeležbo na skupščini se potrdi notar
Alojz Vidic iz Sevnice, Glavni trg 41.
2. Obravnava in odločanje o letnem poročilu uprave za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo uprave za leto 2000 z mnenjem revizorja v predloženem besedilu.
3. Uporaba dobička leta 2000.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep, da se dobiček za leto 2000 po stanju
na 31. 12. 2000, ki znaša 125,204.736,13
SIT razporedi v rezerve družbe.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe Tanin Sevnica, d.d., za
poslovno leto 2001 in 2002 se imenuje
družba ITEO Abeceda, Podjetje za revizijo
in sorodne storitve, d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 28.
5. Obravnava sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta v predloženem besedilu.
6. Ustanovitev sklada lastnih delnic na
31. 12. 2000.
Predlog sklepa: na 31. 12. 2000 se
oblikuje sklad lastnih delnic v višini
186,468.070 SIT.
Sklad se oblikuje iz rezerv družbe.
7. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi odstopanja
izjave se razreši dosedanji nadzorni svet v
sestavi: Marija Stopinšek, Božica Miroševič
Jurkovič in Aleksander Milač.
Za člane nadzornega sveta-predstavnike
delničarjev se za dobo štirih let izvolijo: Andro Ocvirk in Božica Miroševič Jurkovič.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov in predlagano spremembo statuta
družbe je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Tanin Sevnica, d.d., Hermanova
1, 8290 Sevnica, v tajništvu uprave, vsak
delovni dan med 12. in 13. uro od dneva
objave sklica do dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v delniški
knjigi pri Klirinško depotni družbi na dan
30. 6. 2001 oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki.
Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih
udeleženci skupščine prejmejo ob vstopu v
dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in ga shrani družba.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalnih pravic napovedati upravi pisno vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblaščenci morajo v istem roku poslati tudi pisna pooblastila.
Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih več kot 15% vseh glasov. Če skupščina ob prvem sklicu ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje z istim dnevnim redom
istega dne ob 13. uri na mestu prvega skli-
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ca. Na 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 vsaj pol ure pred začetkom
skupščine.
Tanin Sevnica, d.d.
uprava Ivan Mirt
Ob-50446
Na podlagi 25. člena statuta delniške
družbe Traig d.d. Ivančna Gorica, direktor družbe sklicuje
7. redno skupščino delničarjev,
ki bo v petek 20. 7. 2001 ob 15. uri na
sedežu družbe v Ivančni Gorici, Cesta druge grupe odredov 15.
I. Dnevni red in predlogi sklepov :
1. Izvolitev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, prisotnost notarja, imenovanje
predsednika skupščine, zapisnikarja in verifikacijsko komisijo.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave družbe in ob pozitivnem mnenju NS skupščina
sprejme letno poročilo družbe za leto 2000
v predloženem besedilu in revizijskem poročilu revizorja.
3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave družbe skupščina sprejme razporeditev dobička kot je v predloženem gradivu s strani
uprave.
4. Poročilo uprave o skladu lastnih delnic družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo uprave o skladu lastnih delnic družbe.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlog NS o imenovanju revizorja za leto
2001.
II. Udeležba na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo in uresničijo glasovalno pravico delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo
pisno prijavijo najmanj tri dni pred skupščino.
Pred zasedanjem skupščine se delničarji oziroma njihovi pooblaščenci izkažejo z
osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega
registra.
Nasprotni predlogi delničarjev so pisni,
obrazloženi s predlogi sklepov vloženi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine na sedežu uprave družbe.
Če skupščina ob napovedanem dnevu
in uri ne bo sklepčna (prvi sklic), bo pričela
z delom uro kasneje, na istem mestu in z
enakim dnevnim redom, ne glede na zastopanost kapitala (drugi sklic).
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe vsak delovnik od
10. do 15. ure.
Traig, d.d., IU
uprava družbe
Štefan Lazar, dipl. ek.

Ob-50447
Na podlagi 49. člena statuta Novograd,
d.d., Podbevškova 12, Novo mesto, uprava
družbe sklicuje
8. redno skupščino
delniške družbe Novograd,
gradbeništvo, inženiring in trgovina,
d.d., Novo mesto,
ki bo 19. 7. 2001 ob 14. uri v dvorani
Območne organizacije ZSSS za Dolenjsko,
Cvelbarjeva ulica 3, Novo mesto, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi sklepčnost. Skupščina izvoli predsednika skupščine in imenuje dva preštevalca glasov.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar. Za
predsednika skupščine predlagamo Andreja Mihevca, za preštevalca glasov pa Ado
Dimitrič-Stopar in Ireno Zupančič.
2. Obravnava in sprejem poslovnega poročila družbe za leto 2000 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poslovno poročilo za leto 2000. Čisti dobiček
družbe, ugotovljen za leto 2000, se razporedi v rezerve.
3. Obravnava in sprejem temeljnih izhodišč za pripravo sanacijskega plana družbe
za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina sprejme temeljna izhodišča sanacijskega plana družbe za poslovno leto 2001.
4. Obravnava in sprejem spremembe
statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta Novograd, d.d. Sklep velja z dnem vpisa v sodni
register.
Gradivo za predlagani dnevni red skupščine ja na vpogled na sedežu družbe, Podbevškova 12, Novo mesto, do 15. 6. 2001
dalje med 12. in 14. uro. Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo bodo delničarji lahko sporočili upravi družbe v sedmih
dneh od dneva objave sklica.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
bodo lahko sodelovali na skupščini le, če
bodo udeležbo prijavili tri dni pred pričetkom skupščine v vodstvu družbe. Pooblastila pooblaščencev bodo morala biti pisna
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjena na sedežu družbe.
Udeleženci se bodo prijavili pol ure pred
začetkom zasedanja, ker bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost. Dvorana bo
odprta pol ure pred pričetkom zasedanja
skupščine zaradi ugotovitve sklepčnosti
delničarjev oziroma njihovih pooblaščencev ali zastopnikov in sestave in podpisa
seznama prisotnih oziroma zastopanih delničarjev.
Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot petnajst odstotkov
glasov zastopanega kapitala (1. sklic). Če v
prvem sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost,
bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne, to je 19. 7. 2001, ob 15. uri. Skupščina bo takrat odločala, ne glede na višino
kapitala.
Novograd, d.d., Novo mesto
uprava – direktor
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Ob-50448
Na podlagi 6.2 točke Statuta družbe
Creina d.d. Kranj, sklicuje uprava družbe
3. skupščino družbe,
ki bo 16. 7. 2001 ob 12. uri v sejni sobi
družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 8.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in predstavitev vabljenega notarja.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani organi.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila uprave za leto 2000 z revizijskim poročilom in mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi poročila in
predloga uprave, mnenja pooblaščenega revizorja in mnenja nadzornega sveta skupščina sprejme letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2000. Čista izguba se pokriva v
breme prenesenega dobička iz leta 1996 in
revalorizacijskega popravka prenesenega
dobička, v breme rezerv in revalorizacijskega popravka rezerv.
4. Razrešitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se odstop dosedanjega člana nadzornega sveta.
5. Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta - predstavnika delničarjev.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta se do poteka
mandata nadzornega sveta izvoli predlagani
kandidat.
6. Imenovanje revizorja družbe za leto
2001.
Predlog sklepa: za izvedbo revizije računovodskih izkazov v letu 2001 se imenuje
ITEO-ABECEDA, d.o.o. Ljubljana.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delavnik
med 12. in 14. uro od dneva objave do
zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in poslani 7 dni po
objavi tega sklica v tajništvo družbe.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic ter njihovi pooblaščenci in zastopniki
pod pogojem, da najmanj tri dni pred skupščino upravi družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo. Pooblaščenec delničarja mora
prijavi predložiti tudi pisno pooblastilo, ki
mora biti skladno z zakonodajo.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu na podlagi glasovnic.
Delničarje naprošamo, da se javijo v sprejemnici 30 minut pred začetkom skupščine,
da podpišejo listo prisotnih ter prevzamejo
glasovalne lističe.
Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki
so na dan 9. 7. 2001 vpisani v delniško
knjigo, ki se vodi pri KDD.
V kolikor skupščina ob napovedani uri
ne bo sklepčna, se po enournem premoru skupščina ponovno sestane in veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Creina d.d. Kranj
Ob-50466
Uprava delniške družbe Primož Trubar,
založništvo, d.d. Kranj, sklicuje
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10. skupščino družbe,
v torek, 17. julija 2001 ob 17. uri, na
sedežu družbe, Mirka Vadnova 6, Kranj
(knjižnica v poslovni stavbi Gorenjskega tiska – III. nadstropje – 312).
Če bo ob uri sklica zastopanega manj kot
15% osnovnega kapitala (manj kot 9.900
delnic), bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 17.30, v knjižnici Gorenjskega
tiska (III./312). Na ponovnem zasedanju
Skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Skladno z 29. členom statuta družbe Trubar, d.d. Kranj so glasovalni upravičenci vsi
delničarji, ki udeležbo na skupščini pismeno
prijavijo pri direktorju družbe najkasneje 3 dni
pred zasedanjem. V tem roku je treba predložiti tudi morebitna pooblastila za zastopanje.
Predlog dnevnega reda 10. skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti:
– predstavitev notarja,
– imenovanje komisije za izvedbo glasovanja,
– določitev dnevnega reda.
Predlog sklepov:
– potrdi se predlagani dnevni red skupščine;
– v komisijo za izvedbo glasovanja se
imenujeta Barbara Grilanc in Matjaž Novak.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila uprave za leti 1999/2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo uprave z mnenjem nadzornega sveta za
leti 1999/2000.
Razbremeni se uprava za leti 1999 in
2000.
3. Razporeditev dobička.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz poslovnega leta 1999 v višini 9,006.040,76 SIT
in iz leta 2000 v višini 9,519.986,20 SIT z
revalorizacijo do 17. 7. 2001 se razporedi
v sklad za nakup lastnih delnic.
4. Imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet se imenujejo:
1. Kristina Kobal,
2. Marta Vehovec,
3. Anton Janša,
4. Gojko Golež,
5. Marko Draksler,
6. Drago Badalič,
7. Matjaž Kozelj,
8. Peter Zorman,
9. Janja Dežman.
5. Najem kredita in zamenjava delnic.
Predlog sklepa: za najem kredita nad
50,000.000 SIT, mora uprava pridobiti
soglasje nadzornega sveta. Obstoječe in na
novo pridobljene lastne delnice uprava praviloma zamenja za delnice GTKG.
Trubar, d.d. Kranj
direktor
Edvard Jurjevec
Št. 4/2001
Ob-50534
Na podlagi 7.3. točke statuta Steklarne
“Rogaška”, d.d., Rogaška Slatina, Ulica talcev 1, sklicuje uprava družbe
6. sejo skupščine
delniške družbe Steklarne “Rogaška”,
d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 16. 7. 2001 na
sedežu družbe v prostorih Steklarskega hra-
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ma, Ulica talcev 1, ob 13. uri z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli Alojz Juhart,
za preštevalca glasov pa Marta Kaučič,
Vida Juhart in Janez Kalan. Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Pavel
Rojs.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave, pozitivnega mnenja nadzornega sveta in poročila revizorja se sprejme revidirano letno poročilo o poslovanju družbe za
leto 2000 v predloženem besedilu.
3. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz poslovnega leta 2000 v znesku 618,779.280,36
SIT in revalorizacija dobička za leto 1999 v
znesku 25,451.248,49 SIT se na predlog
uprave in pozitivnega mnenja nadzornega
sveta razporedi kot sledi:
– za pokrivanje izgube in njene revalorizacije
iz
preteklih
let:
znesek
405,683.955,34 SIT,
– za rezerve: znesek 238,546.573,51
SIT.
4. Imenovanje finančnega revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za poslovno leto 2001 se na predlog nadzornega sveta imenuje revizijska
družba Ernst & Young, d.o.o., Dunajska
111, Ljubljana.
5. Določitev nagrade za delo članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave se članom nadzornega sveta vključno s predsednikom določi enkratna nagrada za njihovo delo v letu 2000 v višini
300.000 SIT neto.
6. Obravnava in sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave in nadzornega sveta se sprejmejo
predlagane spremembe statuta družbe.
7. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
nadzornega sveta sprejme skupščina sklep
o izvolitvi štirih članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev:
– Valter Jordan,
– Boris Mihelčič,
– Robert Rudolf,
– Albin Šrimpf.
Mandat novoizvoljenih članov nadzornega sveta traja štiri leta in začne teči od dneva zasedanja skupščine.
8. Obravnava in določitev sejnin članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep, da se članom nadzornega sveta določijo sejnine, tako da pripada članu nadzornega sveta 50.000 SIT in predsedniku nadzornega sveta 80.000 SIT neto za vsako
udeležbo na seji nadzornega sveta.
9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo na dan 10. 7. 2001.
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi, tako da jo ta prejme najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo pred vhodom v dvorano z osebno izkaznico, izpiskom iz delniške
knjige ali drugim identifikacijskim dokumentom najman 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice.
Gradivo za skupščino vključno s predlaganimi spremembami statuta družbe bo na
vpogled vsak delovni dan od 11. do 13. ure
v informacijski pisarni na sedežu družbe.
Predlogi delničarji
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki lahko v sedmih dneh od objave sklica
skupščine s priporočeno pošto upravi razumno utemeljene nasprotne predloge.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po poteku
katerega se skupščina ponovno sestane. V
tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Steklarna “Rogaška”, d.d.
direktor družbe
Ob-50543
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in točke 7.3. statuta družbe Delo, časopisno in založniško podjetje,
d.d., Ljubljana, Dunajska 5, sklicujem
skupščino družbe
Delo, časopisno in založniško podjetje,
d.d., 1509 Ljubljana, Dunajska 5,
ki bo v petek 20. 7. 2001 ob 11. uri, v
veliki dvorani v pritličju stavbe Dunajska 5,
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se odvetnik Stojan Zdolšek za predsednika skupščine ter
Vesna Čamernik in Igor Grošelj za preštevalca glasov.
2. Letno poročilo za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 2000.
3. Delitev dobička iz leta 2000.
Predlog sklepa: čisti dobiček za poslovno leto 2000 po stanju na dan 31. 12.
2000 v znesku 889,280.798,51 SIT se razporedi:
Dividenda: 667,464.000 SIT za izplačilo delničarjem.
Dividenda za leto 2000 znaša bruto
1.000 SIT na delnico in se izplača v dveh
delih: 50% do konca julija 2001, 50% do
konca oktobra 2001. Do dividende so
upravičeni delničarji, v korist katerih bodo
na dan 24. 7. 2001 vknjižene delnice izdajatelja v delniški knjigi družbe, ki se vodi v centralnem registru vrednostnih papirjev.
Nagrade članom uprave in nadzornega
sveta:
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Za nagrade članom uprave in nadzornega sveta se v skladu s statutom nameni 43,943.818,67 SIT.
Nerazporejen
dobiček:
177,872.979,84 SIT.
4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2001.
Predlog sklepa: za revizorja družbe, ki
bo revidiral letne računovodske izkaze družbe Delo, d.d., Ljubljana, za leto 2001, se
imenuje revizorska hiša PriceWaterhouseCoopers iz Ljubljane.
Skupščine se lahko osebno ali po pooblaščencu udeležijo delničarji, v korist katerih bodo na dan 8. 7. 2001 delnice delniške družbe Delo, d.d., vknjižene v delniški
knjigi družbe, ki se vodi v centralnem registru vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi in ki bodo družbi pravočasno prijavili udeležbo na skupščini na naslov Delo,
d.d., Pravna služba, Dunajska 5, 1509 Ljubljana. Prijava je pravočasna, če jo družba
prejme najkasneje do ponedeljka, 16. julija
2001 do 12. ure.
Pooblastilo mora biti družbi predloženo
v pisni obliki in mora vsebovati ime, priimek
in naslov oziroma sedež pooblastitelja ter
ime, priimek in naslov oziroma sedež pooblaščenca.
Gradivo za sejo je na vpogled v prostorih
družbe v poslovnem sekretariatu vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Če ob prvem sklicu ne bo osebno ali po
pooblaščencih zastopanih vsaj 15% osnovnega kapitala, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 16. uri. Na ponovnem
zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Delo, časopisno in založniško
podjetje, d.d.
predsednik uprave
Jure Apih
Ob-50548
Na podlagi določb statuta Zarja Kovinooprema Petrovče, d.d., in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava družbe
5. sejo skupščine družbe
Zarja Kovinooprema Petrovče, d.d.,
ki bo dne 17. 7. 2001 ob 14. uri na
sedežu družbe v Petrovčah.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalk glasov in notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Breda Kovač, za preštevalki glasov se imenujeta Doroteja Križnik in
Milena Ratajc in za pristojnega notarja Srečko Gabrilo.
3. Sprejem letnega poročila za leto
2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprejme letno poročilo o poslovanju družbe za
poslovno leto 2000.
4. Spremembe članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razrešita se dosedanja
člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala: Franci Strajnar in Ludvik Krajnc. Za

nova člana nadzornega sveta družbe se izvolita: Matjaž Goršek in Franc Vehovec.
5. Sprejem sklepa o preoblikovanju delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa: delniška družba Zarja
Kovinooprema Petrovče, družba za proizvodnjo, predelavo in prodajo kovinskih izdelkov, d.d., Petrovče, se preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo: Zarja
Kovinooprema Petrovče, družba za proizvodnjo, predelavo in prodajo kovinskih izdelkov, d.o.o., Petrovče, skrajšano firmo:
Zarja Kovinooprema, d.o.o., s sedežem:
3301 Petrovče, Petrovče 115 in značilnostmi, ravidnimi iz družbene pogodbe, ki je
priloga notarskega zapisnika in sestavni del
tega sklepa. Osnovni kapital delniške
družbe se transformira v osnovni kapital
družbe z omejeno odgovornostjo in znaša
48,300.000 SIT. S preoblikovanjem družbe
preneha veljati statut družbe in družbeniki
sprejmejo akt o ustanovitvi družbe –
Družbeno pogodbo o ustanovitvi družbe
Zarja Kovinooprema Petrovče, družba za
proizvodnjo, predelavo in prodajo kovinskih
izdelkov, d.o.o., Petrovče.
6. Imenovanje direktorja družbe z omejeno odgovornostjo.
Skupščine se lahko udeležijo in glasujejo vsi delničarji ali njihovi zastopniki, ki prijavijo svojo udeležbo vsaj tri dni pred sejo
skupščine pri upravi družbe, tako da le-ta
prijavo sprejme najkasneje do 14. 7. 2001.
Zastopniki so dolžni prijavi priložiti tudi pooblastilo delničarja za udeležbo in glasovanje
na skupščini.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15% zastopanega osnovnega
kapitala. Če skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 14.30 na istem mestu. Na tem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Delničarje oziroma njihove zastopnike
prosimo, da prevzamejo glasovnice trideset
minut pred začetkom seje. Gradivo za zasedanje skupščine je vsem delničarjem na
vpogled na sedežu družbe od dneva sklica
skupščine dalje, vsak delovnik med 10. in
12. uro.
V skladu s 542. členom ZGD se v primeru
večinskega sklepa o preoblikovanju družbe
delničarjem, ki preoblikovanju družbe nasprotujejo, ponudi, da družba pridobi njihove
s preoblikovanjem nastale poslovne deleže
za primerno odškodnino, določeno sporazumno ali po pooblaščenem revizorju.
Zarja Kovinooprema Petrovče, d.d.,
direktorica družbe
spec. Viktorija Vehovec univ. dipl.
ekon.
Ob-50557
Skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in na podlagi 9. člena statuta družbe
“Slikoplast”, d.d. Koper, uprava družbe sklicuje
3. redno sejo skupščine
družbe “Slikoplast”, d.d., Koper,
ki bo v sredo, 18. 7. 2001 ob 13. uri, v
prostorih sedeža družbev Kopru, Ulica 15.
maja 2.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsedujočega skupščine se izvoli Rajko Rešek, za dve preštevalki glasov
se izvolita Ljuba Žerjal in Irma Babič.
Skupščini prisostvuje notarka Nevenka
Kovačič.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejme letno poročilo družbe za leto 2000
v predloženem besedilu.
3. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejme sklep, da ostane dobiček iz leta
2000, v višini 93.801,10 SIT, nerazporejen.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s pisnimi predlogi
sklepov, se delničarjem na vpogled v Kopru, v tajništvu družbe, vsak delovnik od 8.
do 11. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Pravico do udeležbe na seji skupščine in
glasovalno pravico ima delničar, ki pisno
prijavo osebno ali s poštno pošiljko dostavi
v tajništvo družbe tako, da jo le-ta prejme 3
dni pred skupščino in ki je vpisan v delniško
knjigo, najkasneje 10. dan pred dnevom
izvedbe skupščine.
Delničarja lahko na seji zastopa pooblaščenec, če se izkaže s pooblastilom v pisni
obliki.
Pooblastilo mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, njuni EMŠO številki in njuna podpisa,
število glasov, ki jih ima pooblastitelj ter kraj
in datum izdaje pooblastila.
Udeležence prosimo, da se zglasijo vsaj
pol ure pred sejo skupščine, kjer bodo s
podpisom na seznamu prisotnih delničarjev, potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
Če se ob prvem sklicu ne doseže sklepčnost, se zasedanje skupščine ponovno
opravi isti dan čez eno uro ter v istih prostorih. Na seji pa se veljavno odloča, ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Slikoplast, d.d., Koper
uprava družbe
Ob-50608
Na podlagi 19. člena statuta družbe sklicujem
6. sejo skupščine delničarjev,
ki bo v torek, 31. julija 2001 ob 11. uri,
v sejni sobi Tiskarne Novo mesto, d.d., v
Vavpotičevi ulici 19, Novo mesto.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
izvolitev predsedujočega skupščine, določitev notarja in dveh preštevalk glasov.
Predlog sklepov: izvoli se predsedujoči
za vodenje skupščine, določi se notarja in
dva preštevalca glasov po predlogu direktorja.
2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: predsedujoči ugotovi
sklepčnost.

Št.

3. Sprejem poslovnega poročila za leto
2000, z revizijskim mnenjem in mnenjem
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno
poročilo za leto 2000, z revizijskim mnenjem in mnenjem nadzornega sveta.
4. Sprejem predloga delitve dobička.
Predlog sklepa: celotni nerazporejeni
čisti dobiček iz leta 2000 in nerazporejeni
čisti dobiček iz preteklih let ter revalorizacija nerazporejenega čistega dobička iz
kontov skupine 94, v skupnem znesku
157,875.980,31 SIT se razporedi:
– 58,15% ali 91,804.882,37 SIT v rezerve,
– 36,64% ali 57,842.097,94 SIT ostane nerazporejen in
– 5,21% ali 8,229.000 SIT bruto za dividende delničarjem.
Delničarjem se izplača dividenda v bruto znesku 120 SIT na delnico v roku 60 dni
od dneva sprejetja tega sklepa. Do dividende so upravičeni vsi delničarji, katerih
lastništvo je vpisano pri Klirinški depotni
družbi v Ljubljani na dan zasedanja skupščine.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe.
Predlog sklepa: za revizorja za pregled
poslovanja in računovodskih izkazov družbe za leto 2001 se imenuje revizijsko družbo Dinamic, d.o.o., iz Novega mesta.
6. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.
Predlog sklepa: družba oblikuje sklad
lastnih delnic do višine 6,800.000 SIT. Vir
za oblikovanje sklada lastnih delnic je nerazporejeni čisti dobiček z revalorizacijo.
Družba pridobiva lastne delnice v skladu z 240. členom ZGD. Nadzorni svet
sprejme pravila sklada lastnih delnic, s katerimi določi pogoje nakupa in uporabo lastnih delnic.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je navpogled vsem delničarjem na sedežu družbe v Vavpotičevi ulici 19, Novo
mesto, pri direktorju, vsak delovni dan med
11. in 12. uro.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti v
pisni obliki, obrazložen in vložen v sedmih
dnevih po objavi tega sklica.
Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeleži vsak
delničar družbe, ki je na dan 25. 7. 2001
vpisan v KDD, sam ali po svojem pooblaščencu oziroma zakonitem zastopniku pod
pogojem, da na sedežu družbe vsaj štiri dni
pred zasedanjem (do 27. 7. 2001) prijavi
svojo udeležbo s predložitvijo (deponiranjem) potrdila o izdanih delnicah ali pooblastila skupaj s potrdilom o izdanih delnicah.
Način glasovanja
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
glasujejo na skupščini z glasovnicami, ki
jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo pol ure
pred začetkom zasedanja do ure, ki je določena za začetek seje skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 12.30, na istem kraju.
Skupščina bo tokrat veljavno odločila ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Tiskarna Novo mesto, d.d.
direktor
Dušan Jarc
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Ob-50676
Na podlagi 30. člena statuta delniške
družbe Iskra SYSEN d.d. sklicujem
7. skupščino Iskra SYSEN, d.d.,
ki bo v četrtek 19. julija 2001 ob 14. uri
v sejni sobi na sedežu družbe Iskra SYSEN,
d.d., Ljubljana, Stegne 21.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev njenih
organov in ugotovitev sklepčnosti.
2. Poročilo o poslovanju v letu 2000.
3. Predlog o razporeditvi čistega dobička za leto 2000.
4. Predlog za razporeditev čistega dobička za l. 1993.
5. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlogi sklepov:
Ad 1. Za predsednika skupščine ter člane komisije se izvolijo kandidati po predlogu uprave, podanem na seji.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notarka Marina Ružič Tratnik.
Ad 2. Na podlagi soglasnega predloga
uprave in nadzornega sveta se sprejme predlagano letno poročilo o poslovanju delniške družbe Iskra SYSEN v letu 2000 s priloženim pozitivnim mnenjem revizorske hiše
KPMG.
Ad 3. Na podlagi soglasnega predloga
uprave in nadzornega sveta čisti dobiček
poslovnega leta 2000 v višini 5,697.569
SIT ostane v celoti nerazporejen.
Ad 4. Na podlagi soglasnega predloga
uprave in nadzornega sveta se čisti dobiček
iz leta 1993 v višini 6,000.000 SIT, ter pripadajoča revalorizacija v višini 5,550.382,95
SIT, razporedi v rezerve družbe.
Ad 5. Za revizijo poslovanja delniške družbe Iskra SYSEN v letu 2001 se po predlogu nadzornega sveta imenuje revizorska hiša KPMG Slovenija, d.o.o.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pisno podajo družbi utemeljene nasprotne predloge sklepov oziroma predloge za spremembe dnevnega reda. uprava in nadzorni svet bosta o morebitnih predlogih sprejela svoja stališča najkasneje dvanajst dni po sklicu skupščine in o
tem obvestila delničarje z objavo na enak
način, kot je objavljen ta sklic.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih so delnice družbe na dan
objave sklica skupščine knjižene v delniški
knjigi, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati za
fizične osebe ime in priimek, naslov ter rojstni datum pooblaščenca in pooblastitelja,
število glasov, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa poleg podatkov o pooblaščencu še število glasov in
firmo, sedež ter podpis in žig pooblastitelja.
Pooblastilo mora biti ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe. V primeru organiziranega zbiranja
pooblastil mora biti le-to sestavljeno skladno z zakonom o prevzemih.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini v
pisni obliki prijaviti upravi družbe najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine.
Člani uprave in Nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
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Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delovni dan od 12. do 13. ure v tajništvu
družbe v Ljubljani, Stegne 21.
Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja in s podpisom potrdijo svojo prisotnost.
Za udeležbo na skupščini se delničarji in
pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpiskom iz
sodnega registra.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, tj. 19. 7. 2001
ob 15. uri v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Iskra SYSEN, d.d.
generalni direktor
Ivan-Valentin Kukovič

Razširitev dnevnega reda
Ob-50671
Uprava družbe Varnost Vič, varovanje
premoženja, d.d. Ljubljana, objavlja dodatno točko dnevnega reda 3. skupščine družbe
VARNOST VIČ, varovanje premoženja, d.d.,
sklicane za dne 3. 7. 2001, ki se glasi:
Uskladitev in razširitev dejavnosti družbe
Predlog sklepa:
a) dejavnost v družbi se razširi za naslednje dejavnosti:
– 01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin,
– 45.31 Elekrične inštalacije,
– 45.340 Druge inštalacije pri gradnjah,
– 50.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil,
– 64.120 Kurirska dejavnost, razen javne pošte,
– 70.320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi,
– 71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.,
– 74.120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
– 74.130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja,
– 74.400 Oglaševanje,
– 74.700 Čiščenje stavb,
– 74.832 Fotokopiranje in drugo razmoževanje,
– 80.410 Dejavnost vozniških šol,
– 80.422 Drugo izobraževanje, d.n.,
– 85.329 Druge socialne dejavnosti,
– 93.050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
b) zaradi uskladitve s Standardno klasifikacijo dejavnosti se dejavnosti s šiframi 70.10 in
74.40 brišeta in na novo usklajeni glasita:
– 70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
– 70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
– 74.400 Oglaševanje.
Skupščina pooblašča nadzorni svet za
izdelavo čistopisa statuta družbe.
VARNOST VIČ d.d.
uprava

Nasprotni predlog
Št. 23/2001
Ob-50501
Na podlagi 288. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe Slovenijales Mednarodno podjetje za trgovino, inženiring, proizvodnjo, zastopanje in kon-
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signacije d.d. Ljubljana, Dunajska cesta
22, objavlja
nasprotni predlog
delničarja Šifrer Petra, Kajuhova 11,
Domžale k 3. točki dnevnega reda 6. redne
skupščine delničarjev družbe sklicane za
dne 3. 7. 2001 ter obvešča delničarje o
svojem stališču:
1. Nasprotni predlog delničarja k 3. točki dnevnega reda: 3. točko dnevnega reda
se spremeni tako, da se višina čistega dobička družbe iz leta 2000, namenjena za
udeležbo delničarjev na dobičku družbe,
spremeni iz 30,281.300 SIT na
60,562.600 SIT, kar po novem predstavlja
200 SIT bruto na delnico. Nerazporejeni
čisti dobiček leta 2000 se spremeni iz
152,509.413,90 SIT na 122,228.113,90
SIT.
Obrazložitev predlagane spremembe:
družba Slovenijales Mednarodno podjetje
ima zadostno količino prostih finančnih sredstev, naloženih v kratkoročnih finančnih naložbah, zaradi česar izplačilo višjih dividend
ne bi ogrozilo poslovanja podjetja.
Višina predlagane dividende 200 SIT na
delnico predstavlja 4,0 % tržne vrednosti delnice (na dan 7. junij 2001), kar zagotavlja
primerljivo dividendno donosnost glede na
ostala podjetja kotirajoča na Ljubljanski borzi.
Delničar sporoča, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu uprave družbe glede 3.
točke dnevnega reda, prav tako pa bo pozval druge delničarje naj glasujejo za spremenjeni predlog 3. točke dnevnega reda.
2. Stališče uprave do nasprotnega predloga:
Uprava družbe se ne strinja z nasprotnim
predlogom iz naslednjih razlogov:
– akumulirana izguba je dokončno pokrita šele v letu 2001;
– odplačevati je treba stare obveznosti;
– z odkupovanjem lastnih delnic bodo
delničarji dobili gotovinska plačila iz sredstev družbe;
– rezerve so oblikovane le v višini 10%
osnovnega kapitala.
Slovenijales,
Mednarodno podjetje za trgovino,
inženiring, proizvodnjo, zastopanje
in konsignacije d.d.
Ljubljana
generalni direktor
mag. Žiga Jelenc

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 246/2000
S-50256
To sodišče je s sklepom St 246/2000
dne 1. 6. 2001 začelo likvidacijski postopek nad dolžnikom Hranilno kreditna služba kmetijstva in gozdarstva Kočevje,
p.o., Kočevje, Roška cesta 8, ter nato z
istim sklepom ta postopek zaključilo.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2001
St 31/2001
S-50257
To sodišče je s sklepom opr. št. St
31/2001 z dne 1. 6. 2001 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom W. N. Electronic,
d.o.o., Podjetje za servis, proizvodnjo,
trgovino in zastopanje, Drenov grič 165,
Vrhnika, matična št.: 5632404, šifra dejavnosti: 52.720, ter nato z istim sklepom ta
postopek zaključilo.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2001
St 56/95
S-50258
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Podjetje Jager, p.o., Ljubljana, Toplarniška 2a, sporoča, da je Višje
sodišče v Ljubljani s sklepom opr. št. Cpg
1357/95 z dne 7. 11. 1995 razveljavilo
sklep stečajnega senata opr. št. St
92/94-22 z dne 25. 9. 1995, s katerim je
bilo odločeno, da se stečajni postopek zaključi, dolžnik pa po pravnomočnosti navedenega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Zadeva je bila vrnjena prvostopenjskemu sodišču v ponovno odločanje.
To sodišče je nato s sklepom opr. št. St
56/95-54 z dne 30. 5. 2001 ponovno sklenilo, da se stečajni postopek zaključi, dolžnik pa po pravnomočnosti navedenega
sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2001
St 6/2000-68
S-50259
Poravnalni senat tukajšnjega sodišča razpisuje narok za prisilno poravnavo nad dolžnikom Agromerkur, Proizvodnja perutninskega mesa Murska Sobota, d.o.o.,
Murska Sobota, Industrijska št. 8, ki bo
dne 2. 7. 2001 ob 10. uri, v razpravni dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri tem sodišču, soba št. 413/IV.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 1. 6. 2001
St 27/99-31
S-50260
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Barex, Export – Import Murska Sobota, d.o.o., Murska Sobota, Cankarjeva
39, se iz razloga II. odstavka 99. člena
ZPPSL zaključi.
Premoženje stečajnega dolžnika se uporabi za poravnavo stroškov stečajnega postopka, neporabljen del pa se izroči Mestni občini
Murska Sobota brez prevzema obveznosti.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 1. 6. 2001
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St 31/99
S-50261
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Merinka Matair, d.o.o., Žitna ul. 12
– v stečaju, Maribor, se v skladu s I. odstavkom 169. člena ZPPSL zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 6. 2001
St 65/2000
S-50262
To sodišče je v stečajni zadevi nad dolžnikom Lido bar – Hard rock cafe, Ekrem
Alilovski, s.p., Postojna, Ljubljanska c.
3, s sklepom stečajnega senata, opr. št. St
65/2000 z dne 1. 6. 2001 začelo stečajni
postopek in ga takoj zaključilo ter po pravnomočnosti sklepa odredilo izbris dolžnika
– samostojnega podjetnika iz uradnega registra. Premično premoženje dolžnika po
priloženem poročilu o inventurnem popisu
osnovnih sredstev je zaradi poravnave stroškov stečajnega postopka izročilo predlagatelju Republiki Sloveniji, brez prevzema
obveznosti, nepremično premoženje 1/2
stanovanja št. 5, ki se nahaja v večstanovanjski hiši v Postojni, Cankarjeva 2, pa je
izročilo Občini Postojna, brez prevzema obveznosti.
Morebitni upniki se lahko pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 6. 2001
St 12/2001
S-50263
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
12/2001 z dne 5. 6. 2001 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Rado Preglav, s.p., Bistro Amigo, gostinstvo, Glavni trg 21, Muta.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz vpisnika samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 6. 2001
St 22/2000
S-50264
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
22/2000 z dne 5. 6. 2001 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Dobnik Andrej, s.p., Laser, montaža, servis, aplikacije, prodaja in rezervni deli laboratorijske opreme, Ob Polju 20, Muta.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz vpisnika samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 6. 2001
St 8/2001
S-50265
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
8/2001 z dne 5. 6. 2001 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Mobil Barl Mateja, s.p., Vorančev trg 2,
Slovenj Gradec.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz vpisnika samostojnih podjetnikov.
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Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 6. 2001
St 41/2000
S-50278
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 41/2000 sklep z dne 6. 6. 2001:
Stečajni postopek nad dolžnikom Informatika Rogaška, Računalniški inženiring, d.o.o., Zdraviliški trg 14, Rogaška
Slatina, se zaključi v skladu z določili 169.
člena ZPPSL.
Odredi se objava sklepa na oglasni deski sodišča.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika Informatika Rogaška, Računalniški inženiring, d.o.o., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina, iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 6. 2001
St 43/2000
S-50301
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 43/2000 sklep z
dne 23. 5. 2001:
Potrdi se prisilna poravnava med dolžnikom Veplas, Velenjska plastika, d.d., Štrbenkova 1, Velenje in njegovimi upniki,
sprejeta na naroku za prisilno poravnavo
dne 23. 5. 2001.
Terjatve upnikov so bile razvrščene v štiri razrede, kot sledi:
– razred A: terjatve ločitvenih upnikov,
katerih položaj se po potrditvi načrta finančne reorganizacije ne spremeni (2. točka
prvega odstavka 47. člena ZPPSL);
– razred B: terjatve upnikov, ki bodo odpisane v višini 40% in poplačane v roku treh
let v višini 60%, do poplačila teče TOM;
– razred C: terjatve upnikov, ki bodo odpisane v višini 80% in poplačane v roku
enega leta v višini 20%, do poplačila teče
TOM;
– razred D: terjatve upnikov, ki bodo poplačane z delnicami podjetja.
V razredu D so terjatve upnika Getinge
Industrier AB Getinge v višini 54,961.470
SIT, ki bo svoje terjatve spremenil v delnice
podjetja in s tem pridobil delež v višini 23,9%
v podjetju Veplas, d.d., Velenje.
Razvrstitev terjatve v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov
po potrjeni prisilni poravnavi, je sestavni del
sklepa.
Seznam upnikov, katerih terjatve niso bile prerekane z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za njihovo
poplačilo po posameznih razredih, je sestavni del tega sklepa.
V tem postopku prisilne poravnave ni bilo danih nobenih poroštev iz 4. točke II.
odstavka 59. člena ZPPSL.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka, ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Ta sklep je postal pravnomočen dne
6. 6. 2001.
Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 6. 2001
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St 11/2001
S-50312
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 11/2001 sklep z dne 6. 6. 2001:
Stečajni postopek nad dolžnikom Zdravilišče Rogaška – Managro, Poslovodsko podjetje, d.o.o., Zdraviliški trg 14,
Rogaška Slatina, se zaključi v skladu z
določili 99/II. člena ZPPSL.
Odredi se objava sklepa na oglasni deski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok za
preizkus terjatev za dne 12. 9. 2001 ob 13.
uri, soba št. 106/I tega sodišča.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
roku 15 dni po objavi tega sklepa o zaključku.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika Zdravilišče Rogaška – Managro, Poslovodsko podjetje,
d.o.o., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina,
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 6. 2001
St 8/2001-18
S-50321
V postopku prisilne poravnave med dolžnikom Trgovina Novoteks, d.o.o., Foersterjeva 6, Novo mesto in njegovimi upniki, vabi poravnalni senat upnike na narok za
prisilno poravnavo, ki bo dne 17. 9. 2001
ob 9. uri, v sobi 108 tega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije v stečajni pisarni tega sodišča, soba št. 15, v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 7. 6. 2001
St 190/2000
S-50322
To sodišče je s sklepom St 190/2000
dne 1. 6. 2001 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom BO – EM, trgovina, gostinstvo, servis in storitve, d.o.o., Ljubljana,
Matjaževa 3 – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2001
St 65/2000-187
S-50323
To sodišče preklicuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Murka, trgovina in storitve, d.d., Alpska 45, Lesce, ki je bil preložen na dne 15. 6. 2001.
Nov narok se razpiše za dne 2. 7. 2001
ob 10. uri, v sobi 014 tega sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 6. 2001
St 86/2000
S-50324
To sodišče je s sklepom opr. št. St
86/2000 z dne 6. 6. 2001 odločilo:
stečajni postopek nad družbo Kremar
Yachting, Inženiring, projektiranje, trgovina, turizem, d.o.o., Obala 127, Portorož, matična številka 5367131, šifra dejavnosti 11003, se začne in se takoj zaključi, ker dolžnik nima premoženja, ki bi
prišlo v stečajno maso oziroma je neznatne vrednosti.
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Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris družbe iz sodnega registra.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 6. 6. 2001
St 2/2001-23
S-50452
V postopku prisilne poravnave med dolžnikom Bomales, trgovina in storitve,
d.o.o., Nova Loka 43, Črnomelj in njegovimi upniki, vabi poravnalni senat upnike na
narok za prisilno poravnavo, ki bo dne 24.
9. 2001 ob 9. uri, v sobi 108 tega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije in njegovo dopolnitev v stečajni pisarni tega sodišča, soba št.
15, v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 7. 6. 2001
St 11/95-28
S-50453
Narok za obravnavanje osnutka za glavno
razdelitev stečajne mase družbe Lendavska
klet, vinarska družba, d.o.o. – v stečaju,
Lendavske gorice št. 114, bo dne 27. 8.
2001 ob 12. uri, v razpravni dvorani št. 12
tega sodišča. Upniki lahko vpogledajo osnutek za glavno razdelitev stečajne mase na
tem sodišču, soba št. 413/IV.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 6. 6. 2001
St 56/2000
S-50454
To sodišče je pod opr. št. St 56/2000
potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
Založba Obzorja, d.d., Partizanska 3-5,
Maribor in njegovimi upniki, ki glasi:
Razred 1 – razred upnikov, ki konvertirajo svoje terjatve v delež v osnovnem kapitalu;
Razred 2 – razred upnikov, ki so v skladu s I. odstavkom 48. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji pisno pristali na izplačilo terjatev v nadomestnem
premoženju dolžnika;
Razred 3 – razred upnikov, ki se poplačajo v višini 100% od ugotovljene terjatve v
roku 5 let z letno obrestno mero v višini
temeljne obrestne mere povečane za 5,25%
po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi;
Razred 4 – razred upnikov, katerih se
položaj tudi po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi ne spremeni, zato gre za 100%
poplačilo teh terjatev;
Razred 5 – razred upnikov, ki se poplačajo v višini 20% od ugotovljene terjatve v roku
enega leta z letno obrestno mero v višini temeljne obrestne mere povečane za 5,25% po
pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi.
Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razredov se nahajajo v načrtu finančne reorganizacije, ki jo je predložil dolžnik.
Seznam upnikov, katerih terjatve so ugotovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov njihovih terjatev, se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.
Prisilna poravnava nad zgoraj navedenim dolžnikom je postala pravnomočna dne
1. 2. 2001.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 5. 2001
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St 40/2001
S-50455
To sodišče je s sklepom St 40/2001
dne 7. 6. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Mašna, Tekstilno podjetje, d.o.o., Grajska pot 12, Kočevje, matična številka 5352037, šifra dejavnosti
18.220.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Olga Tanko, odvetnica iz Ribnice.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter v piše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 9. 2001 ob 10. uri, soba 307 tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 6.
2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2001
St 151/2000
S-50456
To sodišče je s sklepom St 151/2000
dne 7. 6. 2001 zaključilo likvidacijski postopek nad dolžnikom OZ dimnikarjev Slovenije, z.b.o., Ljubljana, Kolodvorska 8
– v likvidaciji.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2001
St 159/2000
S-50457
To sodišče je s sklepom St 159/2000
začelo stečajni postopek nad dolžnikom Košir Bojan, s.p., Trbovlje, Završje 4/IV, ter
nato z istim sklepom ta postopek zaključilo.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2001
St 5/95
S-50458
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Sava, papir, trgovsko podjetje za
papir in celulozo Krško, Tovarniška 14,
Krško, se zaključi.
Premoženje stečajnega dolžnika, ki ga
predstavljajo denarna sredstva na žiro računu stečajnega dolžnika in bančni depoziti,
po stanju na dan 14. 3. 2000
2,982.003,78 SIT, skupno s pripadajočimi
obrestmi do dneva izplačila preostanka nagrade in nujnih stroškov stečajnega upravitelja ter stroškov objave oglasa za zaključek
stečajnega postopka in eventualnih odvetniških stroškov, nakaže upnikoma Leykam
Murztaler in Videm Krško, d.o.o., v stečaju,
ki sta plačala predujem za začetek stečaja,
vsakemu do nerazdeljene polovice. Navedeni znesek se izplača v 8 dneh po pravnomočnosti sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik, vpisan pod vložno številko
1/1557/00 izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 8. 6. 2001

Izvršbe in zavarovanja
In 2001/00022
IZ-6846
Opravi se rubež na stanovanju št. 1, ki
se nahaja v pritličju stanovanjskega bloka
na Grajski cesti št. 3 in 5, stoječi na parc.
št. 1157/31, vpisani pod vl. št. 1138, k.o.
Loka in obsega stanovanje v izmeri
73,75 m2 in klet št. 2 v izmeri 12,32 m2,
torej skupaj 86,07 m2 s solastninsko pravico na skupnih prostorih, delih ter napravah
zgradbe in na funkcionalnem zemljišču v
deležu, ki pripada kupljenemu etažnemu delu glede na celotno vrednost na celi hiši, ki
je last dolžnika MSC Tonja, Tonja Matjaž
s.p. iz Črnomlja, Ulica Marjana Kozine št. 6,
sedaj Grajska cesta št. 3, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene med upnikom
Begrad, d.d., kot prodajalcem in MSC Matjaž Tonja s.p. kot kupcem.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe in se razglasi tudi na sodni deski
sodišča.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 17. 5. 2001
Z 2001/00071
IZ-5461
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00071, ki ga je dne 4. 5. 2001 izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 4, z
oznako SPB 2, enota L3, na naslovu Domžale, Ljubljanska cesta 95, stoječe na parcelah 3910/2, 3910/1, 3914, 3915,
3909/1, 3911/1, 3911/2, 3911/3, 3908
in 3891, vse k.o. Domžale, v velikosti
69,35 m2, kletnim prostorom z oznako 11
in souporabo vseh drugih skupnih prostorov in naprav, zastavna pravica v korist upnice Banke Domžale d.d., Domžale, bančna
skupina Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62, Domžale, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 7,200.000 SIT.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 10. 5. 2001
Z 2001/00006
IZ-5486
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.
Z 2001/00006 z dne 3. 4. 2001, so bile
nepremičnine – stanovanje št. 9, v skupni
izmeri 65,21 m2, ki se nahaja v stanovanjski
hiši v Spodnji Idriji 163, s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih delih in napravah stavbe, katerega lastnik je zastaviteljica Tatjana Kostič, Meline 5, Spodnja Idrija, na temelju kupoprodajne pogodbe, sklenjene med IMP Tovarno instalacijske
opreme p.o., Vojkova 4, Idrija in Tatjano
Kostič, dne 8. 11. 1991 in aneksa h kupoprodajni pogodbi, sklenjenega med IMP Tovarno instalacijske opreme p.o., Vojkova 4,
Idrija in Tatjano Kostič z dne 7. 1. 1991,
poslovni prostor v skupni izmeri 30 m2, ki
se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjskega centra v Spodnji Idriji 52c, s pripadajo-
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čim solastninskim deležem na skupnih delih
in napravah stavbe, katerega lastnik je dolžnik in zastavitelj SAN, Podjetje za transport,
trgovino in turizem, d.o.o., Lapajnetova 63,
Idrija, na temelju kupoprodajne pogodbe,
sklenjene med Sanjo Erjavec, Mladinska 1,
Spodnja Idrija in SAN d.o.o., Podjetje za
transport, trgovino in turizem, Idrija, s sedežem v Idriji, Rozmanova 45, dne 14. 4.
1993, stanovanje št. 10, ki se nahaja v 2.
etaži stanovanjske hiše v Spodnji Idriji, Meline št. 5, stoječe na parc. št. 482/8, k.o.
Spodnja Idrija, s pripadajočim solastninskim
deležem na skupnih delih in napravah stavbe, katerega lastnik je zastavitelj Vojislav
Kostič, Lapajnetova 63, Idrija, na temelju
kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Janjo Grošelj, Meline 5, Spodnja Idrija in Vojislavom Kostičem, Lapajnetova 63, Idrija,
dne 12. 7. 1993 in trisobno stanovanje št.
6, ki se nahaja v 3. etaži stanovanjske hiše v
Idriji, Rozmanova 45, stoječe na parc. št.
1109, k.o. mesto Idrija, s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih delih in napravah stavbe, katerega lastnik je zastavitelj
Vojislav Kostič, Lapajnetova 63, Idrija, na
temelju kupoprodajne pogodbe, sklenjene
med Občino Idrija in Vojislavom Kostičem,
Lapajnetova 63, Idrija, dne 31. 10. 1991,
zarubljene v korist upnice Slovenske investicijske banke d.d., Čopova 38, Ljubljana, v zavarovanje njene denarne terjatve v
višini 100.000 DEM v tolarski protivrednosti s pp.
Okrajno sodišče v Idriji
dne 23. 3. 2001
Z 2001/00097
IZ-5497
Okrajno sodišče v Krškem je na podlagi
sporazuma strank, sklenjenega v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Pavlina, CKŽ 9, Krško, opr. št.
SV 399/00 z dne 14. 12. 2000 in sklepom
o zavarovanju opr. št. Z 2001/00097 z dne
7. 5. 2001, odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, stanovanja
št. 4, v I. nadstropju v stanovanjski hiši Kidričeva, sedaj Kregarejva 9, Brežice, v skupni izmeri 61,24 m2, vl. št. 277, k.o. Trnje
in je v lasti dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 8. 11. 2000, sklenjene
med prodajalcem Poje Vladislavom in Poje
Marijo ter kupcem Volčanjšek Stankom, v
zavarovanje denarne terjatve upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, na podlagi sporazuma strank v
zavarovanje denarne terjatve upnice v višini
4,000.000 SIT.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 7. 5. 2001
Z 01/00046
IZ-6842
Okrajno sodišče v Lenartu je v izvršilni
zadevi upnice Nove kreditne banke Maribor, d.d., Podružnice Ptuj, proti dolžniku
Vitomar, d.o.o., Drbetinci 34, Vitomarci, zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice v
znesku 8,650.000 SIT s pripadki, razvidnimi iz notarskega zapisa in sporazumu o zavarovanju denarne terjatve, na nepremičnini
dolžnika, ki ni vknjižena v zemljiški knjigi, na
podlagi sklepa z opr. št. Z 01/00046 z dne
21. 5. 2001 in na podlagi četrtega odstavka 254. člena Zakona o izvršbi in zavarova-

Št.

nju, razglaša zapisnik o rubežu nepremičnine dolžnika, ki ni vknjižena v zemljiško knjigo tukajšnjega sodišča, in sicer proizvodna
delavnica v skladiščnem prostoru v skupni
izmeri 90 m2, skupaj s funkcionalnim delom
zemljišča, ki stoji na ograjenem zemljišču v
izmeri 1,5918 ha, kjer stoji upravno poslovna stavba oziroma drugi poslovni prostori,
pri vl. št. 296, k.o. Lenart in katerih lastnik
je dolžnik Vitomar, d.o.o., Drbetinci 34, Vitomarci, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene s prodajalko SKB banko, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, dne 26. 4. 1994.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 21. 5. 2001
Z 2001/00579
IZ-5466
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00579, ki ga je dne 8. 5. 2001 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na štirisobnem stanovanju št. 14, v
nadstropju M1+M2 stanovanjskega objekta
št. 3, v prodajni površini 106,88 m2, stoječega na parc. št. 1761/1, 1761/4,
1761/5 in 1762/1, k.o. Bežigrad v soseski BS2/1, Zupančičeva jama K-III s parkirnim mestom in kletjo, skupaj s pravico souporabe skupnih prostorov in naprav, ki služijo objektu kot celoti ter pravico uporabe
na ustreznem delu zemljišča, ki je last zastavitelja na podlagi prodajne pogodbe št.
BS 2/1-160/93 z dne 10. 12. 1993, sklenjene s prodajalcem SCT d.o.o., Ljubljana,
Štihova 26, zastavna pravica v korist upnika
Volksbank Ljudska banka d.d., Miklošičeva
30, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 280.000 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2001
Z 2001/00275
IZ-5467
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00275, ki ga je dne 8. 5. 2001 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na stanovanju št. 70 v Ljubljani,
Kotnikova 34, v 4. stanovanjskem nadstropju in shrambi št. 70 v objektu D1, lamela
2, v območju urejanja CO 5/3 Zdravstveni
dom, v neto površini stanovanja 82,10 m2
oziroma prodajni površini 79,70 m2 in
shrambe 4,32 m2, k.o. Tabor, ki je last dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 098/01-S/D1/2 z dne 14. 2. 2001 in
15. 2. 2001, sklenjene s prodajalcem Energoplan d.d., Pod hribom 55, Ljubljana in
dolžnikom – kupcem, zastavna pravica v
korist upnice SKB banke, d.d., Poslovna
enota Krško, Cesta Krških žrtev 51, Krško,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
20,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2001
Z 2001/00549
IZ-5468
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00549, ki ga je dne 8. 5. 2001 izdalo
Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na lokalu z oznako “O” v trgovsko servisnem objektu na naslovu Ul. Gradnikove Brigade 10, Ljubljana, v soseski MS 1/3 Nove
Jarše, v skupni izmeri 36,77 m2, skupaj z
ustreznim solastniškim deležem na skupnih
objektih, delih in napravah ter na stavbnem
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in funkcionalnem zemljišču, stoječem na
zemljišču parc. št. 1/27, k.o. Nove Jarše, ki
je last dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 28. 2. 2001, sklenjene s prodajalko Marijo Frelih, Puhova ul. 7, Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
10,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2001
Z 2001/00425
IZ-5469
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/00425 z dne 9. 5. 2001,
so bili:
– sobe št. 627, 628 in 629 (pisarne) v
skupni izmeri 85,84 m 2 neto, v VI. nadstropju objekta Poslovna stavba, Šmartinska
130 v Ljubljani, vse skupaj s pripadajočim
funkcionalnim zemljiščem in parkiriščem,
vse vpisano v vl. št. 1238, k.o. Moste, ki je
last dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 25. 8. 1998 s prodajalcem Skupina Emona d.o.o., Ljubljana, ter
– dvoinpolsobno stanovanje št. 23, Neubergerjeva ul. 11, Ljubljana, v VI. nadstropju stanovanjskega poslopja (stoječe na
parc. št. 1761/1, 1761/4, 1761/5 in
1762/1, k.o. Bežigrad), v soseski BS 2/1
Zupančičeva jama, K-III, v skupni izmeri
74,57 m2, s pripadajočo shrambo in parkirnim mestom št. 69/KARE III, 1. klet, s pravico souporabe dovoza in dohoda do stanovanjskega objekta ter pravico souporabe
vseh skupnih prostorov in naprav, ki objektu služijo kot celoti, s pravico uporabe na
ustreznem delu zemljišča na katerem stoji
stanovanjski objekt in pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, ki je last dolžnika, na
podlagi kupne pogodbe z dne 6. 11. 2000,
sklenjene s prodajalcem Malalan Rajkom,
Neubergerjeva 27, Ljubljana, z dnem 9. 5.
2001 zarubljeni v korist upnice Slovenske
investicijske banke d.d., Čopova 38, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 21,397.680 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2001
Z 2001/00434
Ob-5476
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00434, ki ga je dne 3. 4. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 10, v I. nadstropju stanovanjskega bloka na Oražnovi
10 v Ljubljani (stoječ na parc. št. 187/3,
vl. št. 702, k.o. Gradišče predmestje II), v
skupni izmeri 83,74 m2, s pravico souporabe skupnih delov in naprav ter funkcionalnega zemljišča, ki služijo objektu, ki je
last dolžnika, na podlagi pogodbe z dne
23. 3. 2001, sklenjene s prodajalcem Jontes Milanom, Oražnova 8, Ljubljana, kateremu se prepoveduje obremenitev in odsvojitev zastavljene nepremičnine, zastavna pravica v korist upnice Slovenske investicijske banke d.d., Čopova 38, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
9,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2001
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Z 2001/00230
IZ-5477
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00230, ki ga je dne 26. 4. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
21, v I. nadstropju z balkonom in shrambo,
stoječe na parc. št. 1381/1, 1384/3 in
1382/4, k.o. Podgorje, ki je last zastavitelja, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
SPOK2-21/00, sklenjene dne 13. 6. 2000
s prodajalcem VA.AL d.o.o. Cesta v Mestni
log 55, Ljubljana, zastavna pravica v krist
upnice Slovenske investicijske banke d.d.,
Čopova 38, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2001
In 98/00726
IZ-5479
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Inka Leasing d.d., Tomšičeva
2, Koper, ki ga zastopa odv. Marko Globevnik iz Kopra, zoper dolžnika A.T.T. d.o.o.,
Kotnikova 5, Ljubljana, zaradi izterjave
3,308.000,95 SIT s pp, na podlagi sklepa
o izvršbi opr. št. In 98/00726 z dne 18. 3.
1999, zarubilo poslovni prostor št. 9, ki se
nahaja v 1. nadstropju med osjo 7 do 8 in
DA-E v objektu Čufarjeva ul. 16 in Kotnikova 3, Ljubljana, stoječ na parc. št. 317, k.o.
Tabor, vl. št. 2199, k.o. Tabor, v izmeri
18,50 m2.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2001
Z 2001/00564
IZ-5480
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00564, ki ga je dne 8. 5. 2001 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na pisarniških prostorih v izmeri
311,65 m2, ki se nahajajo v vzhodnem delu
pritličja poslovnega centra Yucca, s pripadajočim sorazmernim idealnim deležem na
skupnih prostorih in napravah poslovnega
centra Yucca kot celote, kakor tudi na skupnem funkcionalnem zemljišču navedenega poslovnega objekta, ki se nahaja v območju urejanja VP2/3, Koprska cesta v
Ljubljani in leži na parc. št. 492/16, vl. št.
4946, k.o. Trnovsko predmestje, ki je last
dolžnika, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 22. 12. 2000, aneksa št. 1 z dne 16. 3.
2001 ter aneksa št. 2 z dne 9. 4. 2001,
sklenjenih s prodajalcem Tehna d.o.o., Tržaška c. 132, Ljubljana, zastavna pravica v
korist upnika Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,
Trg OF 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 250.000 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2001
Z 2001/00557
IZ-5481
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00557, ki ga je dne 8. 5. 2001 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na dvosobnem stanovanju, ki se
nahaja v IV. nadstropju stanovanjskega stolpiča SD-2, na naslovu Černetova 7a v Ljubljani, v skupni izmeri 49,19 m2, skupaj z
ustreznim solastniškim deležem na skupnih
objektih, delih in napravah ter na stavbnem
in funkcionalnem zemljišču, stoječem na
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parc. št. 671/3, k.o. Spodnja Šiška, ki je
last dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 14. 3. 2001, sklenjene s prodajalko Zajec Natašo, Černetova 7a, Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 8,250.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2001
Z 2001/00267
IZ-5483
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/00267 z dne 26. 4. 2001,
sta bila:
– pisarniški prostor št. 7, v izmeri
13,88 m2, v pritličju stanovanjske stavbe v
Carinski coni v Ljubljani, ob Letališki cesti
16, v izmeri 13,88 m2, z veznim hodnikom
na katerega odpade 6,15 m2 skupnih prostorov, tako da znaša bruto površina 20,03
m2, pri čemer prostori stojijo na parc. št.
127/193, vl. št. 614, k.o. Moste, last dolžnika Corporating d.o.o., partizanska 85,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
25. 3. 1996, sklenjene s prodajalcem Ilirija
Trans d.o.o., Parmova 41, Ljubljana ter
– stanovanje št. 54, v 5. nadstropju stanovanjskega bloka, ki obsega garsonjero v
izmeri 24,57 m2 in ves stanovanjski prostor
urejenega podstrešja na prednji garsonjeri,
ki ima vhod iz garsonjere v površini približno
20 m2, na naslovu v Sežani, Nika Šturma 2,
ki je last dolžnika Kocjan Andreja, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 27. 3.
1996, sklenjene s prodajalcem Predragom
Dimićem, Nika Šturma 2, Sežana, z dnem
26. 4. 2001 zarubljena v korist upnice SKB
banke d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
50,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 4. 2001
Z 2000/02031
IZ-5490
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/02031, ki ga je dne 10. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. H2 v I. nadstropju, v skupni izmeri 94,52 m2, z atrijem
31 m2, v stanovanjski stavbi v Črnučah, Pot
v Hrastovec 11A, stoječi na parc. št. 547/2
in 547/15, vl. št. 1993, k.o. Črnuče, s
pripadajočim solastninskim deležem na skupnih delih in napravah objekta ter na pripadajočem skupnem zemljišču, ki je last dolžnice Poropat Tadeje, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 100-003-37 z dne 13. 9.
2000, sklenjene s prodajalcema Zil Inženiring, d.d., Ljubljana in Fiestro d.o.o., Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Trg republike
2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,704.000 SIT in 7,056.000
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2001
Z 2000/00154
IZ-5491
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/00154 z dne 20. 3. 2001,
je bila ustanovljena na dvoinpolsobnem stanovanju z galerijo v izmeri 75,88 m2, tip N0,

stolpič L 15 (P +6), št. stanovanja 20/VI in
pripadajoče shrambe v kleti, v Ljubljani, Kumrovška 11, ki je last dolžnikov, vsakega
do 1/2, na podlagi pogodbe z dne 20. 12.
2000, sklenjene s prodajalcem Senih Matejo in Senih Vladimirjem, oba stanujoča Kumrovška 11, Ljubljana, zastavna pravica v
korist upnika Karntner Sparkasse AG, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
761.000 ATS s pp. Objekt v katerem se
nahaja predmetno stanovanje stoji na parc.
št. 50/23, k.o. Brinje II. Stanovanju pripada
tudi sorazmeren solastniški delež na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah
ter na funkcionalnem zemljišču objekta, v
katerem se nahaja.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 3. 2001
Z 2001/00560
IZ-5492
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/00560 z dne 10. 5. 2001,
je bilo stanovanje v stanovanjski stavbi v
Ljubljani, Dobrova št. 22, v I. nadstropju, v
izmeri neto 50,40 m2, s pripadajočo solastninsko pravico na funkcionalnem zemljišču ter na skupnih delih, objektih in napravah, ki je last dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 04-PSO z dne 24. 8.
2000, sklenjene s prodajalcem Emonaprojet d.o.o. Ljubljana, Tržaška c. 204 ter s
prepovedjo razpolaganja z navedeno nepremičnino v korist upnice z dnem 10. 5. 2001
zarubljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
9,200.000 SIT s pp. Stanovanjska stavba
stoji na parc. št. 2026/12, vl. št. 872, k.o.
Dobrova.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 5. 2001
In 2000/00723
IZ-5494
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Metalke stanovanjske storitve d.o.o., Ljubljana, Kersnikova 2, zoper
dolžnico Babič Vinko, Kalanova 7, Medvode, zaradi izterjave 98.107 SIT s pp, na
podlagi sklepa o izvršbi opr. št. In
2000/00723 z dne 13. 11. 2000, zarubilo
enosobno stanovanje št. 14, Kalanova 7 v
Medvodah v izmeri 38,49 m2, ki je last dolžnice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 5. 2001
Z 2001/00044
IZ-5495
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00044, ki ga je dne 10. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju s
tremi kabineti št. 10, ki se nahaja v II. nadstropju stanovanjskega objekta Lamela
37/II, zazidalne etape Soseske BS-7 v Ljubljani, v skupni izmeri 93,65 m2, skupaj z
ustreznim solastniškim deležem na skupnih
objektih, delih in napravah ter na stavbnem
in funkcionalnem zemljišču, stoječem na
parc. št. 1246 in 1247, k.o. Ježica, ki je
last dolžnika in zastaviteljice, na podlagi pogodbe št. 187/77-05/2-12 z dne 6. 6.
1977 in aneksa k tej pogodbi z dne 14. 9.
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1977, sklenjene s prodajalcem Splošnim
gradbenim podjetjem Grosuplje n.sol.o.
Grosuplje, zastavna pravica v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Trg republike
2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,325.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 5. 2001
Z 2000/00061
IZ-5496
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/00061 z dne 10. 5. 2001,
je bilo dvosobno stanovanje št. 2, v izmeri
74,16 m2, ki se nahaja v visokem pritličju
stanovanjske hiše na naslovu Runkova 1 v
Ljubljani, s sorazmernim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah stavbe ter
stavbnem in funkcionalnem zemljišču, ki stoji na parceli št. 1927, vpisani v vložku št.
1490, k.o. Zg. Šiška, ki je last dolžnikov,
vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 27. 11. 2000, sklenjene
med prodajalko Anico Slatner in dolžnikoma kot kupcema, z dnem 10. 5. 2001 zarubljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve:
– zoper dolžnico Eržen Mihaelo Petro,
na podlagi pogodbe o kreditu št.
036-819/14 z dne 19. 12. 2000, v višini
4,200.000 SIT, z obrestmi po spremenljivi
obrestni meri, ki je na dan sklenitve pogodbe znašala 4,5% letno in z drugimi pripadki
ter pod drugimi pogoji, razvidnimi iz citirane
pogodbe,
– zoper dolžnika Repovž Rudolfa, na
podlagi pogodbe o kreditu št. 036-820/15
z dne 19. 12. 2000, v višini 4,200.000
SIT, z obrestmi po spremenljivi obrestni meri, ki je na dan sklenitve pogodbe znašala
4,5% letno in z drugimi pripadki ter pod
drugimi pogoji, razvidnimi iz citirane pogodbe.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2001
Z 2001/00289
IZ-5498
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00289, ki ga je dne 8. 5. 2001 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na trisobnem stanovanju v neto površini 77,13 m2, številka 14/II, v Trnovskem
pristanu št. 12 v Ljubljani, v bloku gradbene
lamele E-4, bločnega niza E, soseske BS
1, Trnovo, ki je last dolžnika Gregorja Bana,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
8. 7. 1997, sklenjene s prodajalcema Novaković Alenko in Novaković Novico ter s
prepovedjo odtujitve in obremenitve navedene nepremičnine v korist upnice, zastavna pravica v korist upnice Kemofarmacije
d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana, za
55,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2001
Z 2001/00161
IZ-5499
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/00161 z dne 10. 5.
2001, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št.
4-5-2, v trgovsko poslovno stanovanjskem
objektu A-Zeleni dvor, ki se nahaja v 4.
stopnišču in 5. nadstropju, v neto koristni

Št.

površini 61,80 m 2, s kletnim prostorom v
izmeri 2,92 m2 in parkirnim mestom v garažni kleti, skupaj z ustreznim solastniškim
deležem na skupnih objektih, delih in napravah ter na stavbnem in funkcionalnem
zemljišču, stoječem na parc. št. 1419/7,
1419/8, 1419/3, 1419/4, 1419/5,
1419/9, 1419/6, 1421/12, vse k.o. Zelena Jama in parc. št. 2234/8, k.o. Bežigrad, ki je last dolžnikov, na podlagi prodajne pogodbe št. 066/2000 z dne
30. 11. 2000 in aneksa k tej pogodbi z
dne 10. 1. 2001, sklenjene med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Kraški zidar d.d. in dolžnikoma z dnem 10. 5.
2001 zarubljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve do:
– dolžnika Radovana Pajntarja, na podlagi pogodbe o kreditu št. 010-6241/28 z
dne 17. 1. 2001, v višini 5,800.000 SIT z
revalorizacijo, obrestmi po spremenljivi
obrestni meri, ki je na dan sklenitve pogodbe znašala 4,5% letno in z drugimi pripadki
ter pod drugimi pogoji, razvidnimi iz citirane
pogodbe,
– dolžnice Jane Cotič, na podlagi pogodbe o kreditu št. 010-6242/50 z dne
17. 1. 2001, v višini 4,000.000 SIT z revalorizacijo, obrestmi po spremenljivi obrestni
meri, ki je na dan sklenitve pogodbe znašala 4,5% letno in z drugimi pripadki ter pod
drugimi pogoji, razvidnimi iz citirane pogodbe.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2001
Z 2001/00547
IZ-5501
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00547, ki ga je dne 10. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju na
naslovu Cesta 24. junija 72 v Ljubljani, v III.
nadstropju zgradbe vpisane na parc. št.
974/290, k.o. Črnuče, ki je last zastavitelja, na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja št. 8/91 z dne 31. 10.
1991, sklenjene s prodajalko Elma, Tovarna gospodinjskih aparatov Ljubljana, p.o.,
zastavna pravica v korist upnice Slovenske
investicijske banke, d.d., Čopova 38, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 12,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 5. 2001
In 2000/00544
IZ-6431
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Jazbinšek Milana, Ulica Marice Strnadove 3, Šmarje pri Jelšah, ki ga
zastopa odv. Vlasta Čulap iz Ljubljane, zoper dolžnico Špoljarić Blanko, Ob dolenjski
železnici 62, Ljubljana, ki jo zastopa odv.
Mitja Lamut iz Ljubljane, zaradi izterjave
160.000 DEM s pp v tolarski protivrednosti
na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št. In
2000/00544 z dne 12. 10. 2000, zarubilo
poslovni prostor, ki se nahaja v stanovanjski
soseski BS2/1, ter parkirnega boksa št.
12, v I. etaži kare IV, vse v Ljubljani, Štihova
1, ki je last dolžnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2001
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Z 2001/00010
IZ-6458
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00010, ki ga je dne 10. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 7,
v skupni izmeri 70,48 m 2, ki se nahaja v III.
nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu
Runkova ul. 30 v Ljubljani, stoječe na parc.
št. 1918, vl. št. 1490, k.o. Zg. Šiška, ki je
last dolžnikov, na podlagi prodajne pogodbe z dne 28. 7. 2000, sklenjene s prodajalci Črne Matijem, Črne Cirilo in Črne Slavkom, vsi Boletova 23, Ljubljana, zastavna
pravica v korist upnika Karntner Sparkasse
AG, Podružnica v Sloveniji, Dunajska c. 63,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 718.500 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 5. 2001
Z 2001/00236
IZ-5487
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega
sodišča, opr. št. Z 2001/00236 z dne 18.
4. 2001, je bilo v izvršilni zadevi upnice
Krekove banke, d.d., Maribor, Slomškov
trg 18, ki jo zastopa Dušan Verbič, univ.
dipl. prav., proti dolžniku in zastavitelju Andreju Doklu, Pajkova ul. 21, Maribor ter
zastaviteljici Dokl Zmagi Nataši, Pajkova ul.
21, Maribor, zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice v višini 2,500.000 SIT s pripadki, zarubljeno na naroku dne 18. 4.
2001, in sicer stanovanje desno od stopnišča v mansardi v izmeri 90,14 m2 in pripadajočim kletnim prostorom in drvarnico v
večstanovanjski hiši v Mariboru, Kersnikova
3, ki stoji na parc. št. 997/1, k.o. Maribor-Grad, ki je v lasti Andreja in Nataše Dokl,
vsakega do 1/2 od celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 15. 9. 2000, vse v
korist upnice Krekove banke, d.d., Maribor, Slomškov trg 18, Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 4. 2001
Z 2001/00374
IZ-5489
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00374 z dne
14. 5. 2001, je bila ustanovljena na stanovanju št. 105, ki se nahaja v V. nadstropju
stanovanjske stavbe v Mariboru, Trg Dušana Kvedra 10, v skupni izmeri 58,70 m2,
zgrajene na parc. št. 1753/7, pripisani v vl.
št. 57, k.o. Spodnje Radvanje, katerega
lastnik je zastavnik Adolf Rebernik do celote, na podlagi originalne kupne pogodbe z
dne 20. 3. 1996, zastavna pravica v korist
upnice Poštne banke Slovenije,d.d., Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7,000.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 5. 2001
Z 2000/01172
IZ-6455
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, opr. št.
SV 1727/00 z dne 28. 11. 2000, s sklepom o zavarovanju opr. št. Z 2000/01172
z dne 17. 5. 2001, odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
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stanovanja št. 7/II v stanovanjski hiši na naslovu Borštnikova ul. 55 v Mariboru, v skupni izmeri 55,10 m2, ki obsega kuhinjo v
izmeri 16,05 m2, sobo v izmeri 17,90 m2,
sobo v izmeri 6 m2, hodnik v izmeri 6,50
m2, kopalnico v izmeri 4,15 m2, balkon oziroma teraso v izmeri 1,90 m2, in druge prostore v izmeri 2,60 m2. Stanovanju pripada
tudi sorazmeren solastniški delež na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah
ter na funkcionalnem zemljišču objekta, v
katerem se nahaja. Stanovanjska stavba stoji na parc. št. 1376 k.o. Sp. Radvanje, ki je
last dolžnika Mileta Tripkovića, na podlagi
darilne pogodbe z dne 18. 2. 2000, sklenjene med darilodajalko Marjeto Tripković
in Miletom Tripkovićem, kot obdarjencem,
v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, v višini 770.000 ATS s pp., v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 5. 2001
In 35/2000
IZ-5504
Na podlagi sklepa o izvršbi na podlagi
verodostojne
listine
(bremepis
št.
1425-57999 z dne 28. 1. 2000), se v korist upnice Krekove zavarovalnice d.d., Ciril
Metodov trg 1, Ljubljana, zoper dolžnico
Simono Vilčnik Prejac, Osojnikova 7, Ptuj,
zaradi izterjave 4,213.043 SIT z zakonitimi
zamudnimi obrestmi od 12. 2. 2000 do
plačila ter stroškov tega izvršilnega postopka z zakonitimi zamudnimi obrestmi, zoper
dolžnico Simono Vilčnik Prejac, Osojnikova
7, Ptuj, opravi rubež s popisom nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer
dvosobno stanovanje in klet na naslovu
Osojnikova 7, Ptuj, v skupni izmeri 77,80
m2 in se nahaja v stanovanjski hiši, ki stoji
na parceli 1120, pripisani pri vl. št. 647
k.o. Ptuj in ga je dolžnica pridobila na podlagi kupne pogodbe (sklenjene dne 8. 10.
1998 med Grdina Karlom in Veselko Darinko, kot prodajalcema in dolžnico ter Vilčnik
Prejac Slavkom, kot kupcema), last dolžnice, do 1/2.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 10. 5. 2001
Z 56/2000
IZ-5507
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Radovljici Z 56/2000 z dne 3. 7. 2000, je
bilo stanovanje št. 21 v 4. nadstropju stanovanjske stavbe v Radovljici, Cankarjeva 12,
s pripadajočo solastninsko pravico na zemljišču, na katerem stavba stoji in funkcionalnem zemljišču, ter na skupnih delih, objektih in napravah stavbe, katerega lastnika sta
dolžnik in zastavitelj Simon Zore, Gubčeva
12a, Radovljica in zastaviteljica Tamara Šnuderl, Gubčeva 12a, Radovljica, na podlagi
originalne kupoprodajne pogobe, sklenjene dne 11. 3. 2000 med Zdenko Knaflič,
Cankarjeva 12, Radovljica, kot prodajalko
ter dolžnikom in zastaviteljem ter zastaviteljico kot kupcema, zarubljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
Trg republike 2, za zavarovanje njegove denarne terjatve v višini 8,000.000 SIT s 4,5%
letno realno obrestno mero, ki se spreminja
v skladu z vsakokrat veljavnim sklepom o

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
obrestnih merah upnika in z drugimi pripadki in pogoji, razvidnimi iz zgoraj navedenega
notarskega zapisa in pogodbe o kreditu št.
010-4889/25 z dne 12. 4. 2000.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 15. 5. 2001
In 104/99
IZ-4297
Na podlagi sklepa opr. št. IN 104/99 z
dne 13. 3. 2001, ki ga je izdalo Okrajno
sodišče v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 4,
v II. nadstropju stanovanjske hiše Rudarska
2 v Trbovljah, v izmeri 50,90 m2, katerega
lastnik je Iseini Nešat, Rudarska cesta 2,
Trbovlje, zarubljen v korist upnikov Sirk Janija in RS, Ministrstva za finance, zaradi izterjave dolga v višini 2,011.200 SIT in
3,890.478,03 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 9. 4. 2001
In 77/99
IZ-5475
Na podlagi sklepa opr. št. IN 77/99 z
dne 29. 9. 1999, ki ga je izdalo Okrajno
sodišče v Trbovljah je bilo stanovanje, ki se
nahaja v stanovanjskem bloku na naslovu
Trg Franca Fakina 25, Trbovlje in ni vpisano
v zemljiški knjigi in je last dolžnice Biserke
Limoni, dne 7. 5. 2001 zarubljeno v korist
upnice Banke Domžale d.d., bančne skupina, Nove Ljubljanske banke, Domžale, zaradi izterjave 619.652 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 9. 5. 2001
In 98/97
IZ-5485
In 38/2000
In 64/2000
In 22/2001
V izvršilnem postopku upnika Habita,
d.o.o., Kersnikova 11, Velenje, je bila na
podlagi pravnomočnih sklepov o izvršbi
Okrajnega sodišča v Velenju pod opr. št. In
38/2000 z dne 13. 9. 2000, pod opr. št.
In 64/2000 z dne 13. 9. 2000 in pod opr.
št. In 22/2001 (prej I 99/03399) z dne
3. 11. 1999, do dolžnika Darka Strahovnika, Prešernova 6, Velenje, zaradi izterjave
66.866 SIT s pripadki, 92.635 SIT s pripadki in 178.066 SIT s pripadki, z rubežem
dne 25. 4. 2001 v korist upnika ustanovljena zastavna pravica na nepremičnini, ki še
ni vpisana v zemljiški knjigi, to je stanovanje
v izmeri 52,63 m2, št. 21, v 5. nadstropju
na Prešernovi 6 v Velenju, ki je po podatkih
iz spisa last dolžnika Darka Strahovnika, Prešernova 6, Velenje.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 8. 5. 2001
Z 211/2000
IZ-6445
V postopku zavarovanja denarne terjatve upnice Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, do dolžnika Mabo, podjetje za
inženiring, izvajanje, zastopstvo in trgovina, d.o.o., Cesta v Bevče 17, Velenje, je
bila po sklepu naslovnega sodišča opr. št.
Z 211/2000 z dne 28. 3. 2001, za zavarovanje denarne terjatve upnice do dolžnika v višini 1,750.000 ATS v SIT protivrednosti s pp, v korist upnice ustanovljena

zastavna pravica na poslovnem prostoru
št. 2P v pritličju – 2. etaža v površini
86,65 m2, svetlobnem napisu št. SN2 v
pritličju – 2. etaža v površini 4,90 m2, in
garažnem boksu št. 5K v površini
15,91 m2, v kleti 1. etaže, vse v poslovno
upravni stavbi Rudarska c. 6a, v Velenju, ki
stoji na zemljišču parc. št. 2531/73 (poslovna stavba stoji na parc. št. 2531/73,
2531/8, 2527/2, funkcionalno zemljišče
2531/2 in še dvorišču na parc. št. 2537/3
in 2537/4, vse vpisano v zemljiški knjigi
tega sodišča). Poslovnemu prostoru pripada tudi sorazmeren delež na skupnih prostorih, delih, objektih, napravah in funkcionalnem zemljišču objekta, v katerem se
nahaja. Lastnik zastavljene nepremičnine
je na podlagi kupoprodajne pogodbe, št.
27/K-96, sklenjene med podjetjem Gradis, p.o., Celje kot prodajalcem in dolžnikom Mabo, d.o.o., Velenje, kot kupcem
ter dodatka k tej pogodbi z dne 5. 6. 2000,
dolžnik podjetje Mabo, d.o.o., Velenje.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 7. 5. 2001
Z 2001/00052
IZ-5506
Odreja in opravi se zavarovanje upnikovih terjatev v višini 15,200.000 SIT s pp,
opredeljene v sporazumu o zavarovanju denarne terjatve, opr. št. SV 95/01 – notar
Miro Košak, s popisom nepremičnine.
Zastavna pravica se zabeleži na nepremičnini v lasti dolžnika, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, ki jo je dolžnik pridobil na
podlagi kupoprodajne pogodbe, št. 303-2
z dne 19. 12. 2000 ter aneksa št. 1 k
navedeni kupoprodajni pogodbi z dne
23. 1. 2001, sklenjenima med njim in kupcem ter prodajalcem Silan, podjetje za promet z nepremičninami, d.o.o., Maroltova
5, Ljubljana, ki v naravi predstavlja lokal
303-2/K+P+N v izmeri 688,50 m 2, ki se
nahaja v poslovno-proizvodno-servisnem
objektu “četrvorček”, ki leži na parcelah
št. 1549/2 del, 1560/1, 1560/3,
1560/4, 1560/5 in 1560/6, vse k.o. Dolenji Logatec.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 9. 4. 2001
Z 01/00058
IZ-6456
Z 01/00067
Na podlagi sklepov opr. št. Z
01/00058 in Z 01/00067, ki ju je dne
14. 5. 2001 izdalo Okrajno sodišče na
Vrhniki, je bila ustanovljena na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, trisobnem stanovanju št. B 2, duplex na Vrhniki, pod oznako V 6 – Vrtnarija, stoječe na
parcelah št. 2699/123 in 2699/126, obe
k.o. Vrhnika, v velikosti 78,33 m2, z loggio v izmeri 4,79 m 2 in atrijem v izmeri
23,59 m 2, ki je last dolžnice in zastavne
dolžnice Suhadolc Marije, Pribinova 2,
Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice
Banke Domžale, d.d., Domžale, bančne
skupine Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62, Domžale, za zavarovanje denarne
terjatve v skupnem znesku 14,000.000
SIT s pp.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 16. 5. 2001
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Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 42/99
SR-6872
Neznanim dedičem po pok. Antonu Sepčiču z neznanim bivališčem, 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 CSD ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 11. 5. 2001
P 371/2000
SR-5529
Okrožno sodišče v Ljubljani je po sodniku Bojanu Brezniku, v pravdni zadevi tožeče stranke Adriatic, Zavarovalna družba,
d.d., Koper, ki jo zastopa odvetnik Tomaž
Mihelčič iz Ljubljane, proti toženi stranki Muhamedu Kalenderju, Vratnik 17, Sarajevo,
zaradi plačila ter postavitve začasnega zastopnika sklenilo:
na podlagi 5. točke drugega odstavka
82. člena zakona o pravdnem postopku se
toženi stranki Muhamedu Kalenderju postavlja začasna zastopnica odvetnica Darja Erceg, Štefanova 3n, Ljubljana, ki bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi opr. št. P
371/2000-I, vse dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Začasna zastopnica odvetnica Darja Erceg se postavlja tudi kot pooblaščenka za
sprejemanje pisanj za toženo stranko, pri
čemer se bodo vsa sodna pisanja, za katera
velja osebna vročitev, vročala na podlagi
146. člena ZPP neposredno začasni zastopnici in ne toženi stranki.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 5. 2001
IV P 686/98
SR-7277
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Nataši Koščak, v pravdni
zadevi tožeče stranke Slovenskega zavarovalnega združenja, g.i.z., Železna cesta 14,
Ljubljana, proti toženi stranki Robertu Sitarju, Dunajska cesta 200, Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, zaradi plačila
461.365,50 SIT s pripadki, dne 24. 4.
2001 sklenilo:
toženi stranki Robertu Sitarju, neznanega prebivališča, se v zadevi opr. št. IV P
686/98 postavi začasna zastopnica, odvetnica Kalpič-Zalar Marta, Slovenska cesta
56, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo v navedeni zadevi zastopala toženo stranko, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne bo postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2001

Št.

P 133/2000
SR-6868
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Kukanja Zmage, Križ
št. 170, ki jo zastopa odvetnik Damjan Krt iz
Sežane, zoper toženo stranko neznani dediči po pok. Ani Bole, Šepulje 4, zaradi
ugotovitve lastninske pravice na podlagi priposestvovanja, s sklepom z dne 15. 5.
2001 na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP toženi stranki postavilo
začasnega zastopnika, in sicer odvetnika
Dušana Železnika iz Sežane, Pod Sablanico 6, ki bo toženo stranko zastopal v predmetnem postopku vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 15. 5. 2001
P 125/2000
SR-6869
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Kukanja Zmage, Križ
št. 170, ki jo zastopa odvetnik Damjan Krt iz
Sežane, zoper toženo stranko 1. Vrabec
Franja mlajšega, Mala Kopanica, 2. Milico
Šarčević, Strizivojna in 3. Vrabec Ljubomirja, Vrbanja, zaradi ugotovitve lastninske pravice na podlagi priposestvovanja, s sklepom z dne 15. 5. 2001, na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena ZPP toženi
stranki Vrabec Franju mlajšemu, Milici
Šarčević in Vrabec Ljubomirju, postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Dušana Železnika iz Sežane, Pod Sablanico 6,
ki bo toženo stranko zastopal v predmetnem postopku vse do takrat, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 15. 5. 2001
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delavcu iz Albrechtstr. 4, 7140 Ludwigsburg, Nemčija, v skladu s 163. členom zakona o dedovanju, v zvezi z 82. členom
zakona o pravdnem postopku sklenilo:
dedinji Fadili Gorenc, Albrechtstr. 4,
7140 Ludwigsburg, Nemčija, se postavi začasna zastopnica odv. Judita Zelič, Borovec 16, Trzin.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 15. 5. 2001

Oklici pogrešanih
N 12/2001
PO-6863
Okrajno sodišče v Celju uvaja na predlog Blatnik Herberta, Male Grahovše 9,
Vrh nad Laškim, ki ga zastopa odvetnik Anton Rus iz Slovenskih Konjic, za razglasitev
pogrešanega nasprotnega udeleženca
Fuchs Alojza, roj. 25. 6. 1902, nazadnje
stan. Žigon 23, Laško, za mrtvega. Po navedbah predlagatelja je nasprotni udeleženec bil mobiliziran vojakom v nemško vojsko in je v letu 1943 izginila za njim vsaka
sled.
Pozivamo pogrešanega, če je še živ, da
se oglasi oziroma vsako osebo, ki bi kaj
vedela o tem, da to sporoči Okrajnemu sodišču v Celju ali predlagatelju v roku treh
mesecev po objavi oglasa, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 5. 2001

Sodni register
vpisi po ZGD

Oklici dedičem

LJUBLJANA

D 56/2000
OD-5519
Pri tem sodišču vodimo zapuščinski postopek po pok. Francu Bogataju, sinu pok.
Franca in Ivane roj. Albreht, roj. 12. 11.
1935 v Doleh, slovenskem državljanu, samskem, umrlem dne 13. 12. 1999 v Idriji,
nazadnje stanujočem Dole 29. Oporoke ni
zapustil.
Do dediščine imajo pravico poleg znanih
dedičev, tudi neznani dediči in dediči neznanega prebivališča, zapustnikovi nečaki
in pranečaki, kot potomci zapustnikovih bratov in sester.
Po preteku enoletnega roka od objave
tega oklica bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljene
skrbnice Nadje Didič, strokovne sodelavke
pri Okrajnem sodišču v Idriji in podatkov, ki
se nahajajo v zapuščinskem spisu.
Okrajno sodišče v Idriji
dne 15. 5. 2001

Srg 15599/2000
Rg-2986
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče predlog odvetnice Anice Flat, Jezerska
c. 41, Kranj, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe CASTLIV, Podjetje za proizvodnjo, obdelavo in trgovino d.o.o., Vojsko 1,
Vodice nad Ljubljano, objavlja sklep:
družba CASTLIV, Podjetje za proizvodnjo, obdelavo in trgovino d.o.o., Vojsko
1, Vodice nad Ljubljano, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
18. 12. 2000.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.
Ustanovitelj je Petelinšek Uroš, Ljubeljska 22, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 1,574.533 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajašnem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na Petelinšek Uroša.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu

D 191/97
OD-6871
Okrajno sodišče v Sevnici je v zapuščinski zadevi po dne 4. 8. 1994 umrlem Alojzu
Gorencu, roj. 16. 6. 1932, železniškem

Stran

3608 / Št. 50 / 15. 6. 2001

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 20. 2. 2001
Srg 1998/2001
Rg-4122
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog
Odvetniške družbe Vidovič – Horvat, o.p. –
d.n.o., Ljubljana, Vodnikova 172, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe SPEDITION
RENTRANS, Mednarodni prevozi, d.o.o.,
Ljubljana, Vodnikova 172, objavlja sklep:
družba SPEDITION RENTRANS, Mednarodni prevozi, d.o.o., Ljubljana, Vodnikova 172, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 12. 12.
2000.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z zaposlenimi delavci.
Ustanovitelj je EURO – EAST A.G., Vaduz, Liechtenstein, 5 Aeulestrasse, z ustanovitvenim kapitalom 3,600.300 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na EURO – EAST A.G.
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 15. 3. 2001
Srg 6067/2001
Rg-6464
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog
odvetnika Vrtačnik Boža, Frankopanska 18,
Ljubljana, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe FRIGGOR, d.o.o., Proizvodnja, inženiring, trgovina, storitve, uvoz-izvoz, Ljubljana, Kašeljska 101a, objavlja sklep:
družba FRIGGOR, d.o.o., Proizvodnja,
inženiring, trgovina, storitve, uvoz-izvoz,
Ljubljana, Kašeljska 101a, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 22. 3. 2001.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Koželj Janko, Kašeljska
101a, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,521.332 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na Koželj Janka.
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 18. 5. 2001
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Srg 5475/2001
Rg-6862
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, na predlog družbe
ŠOFKO INTERNATIONAL, družba za promet blaga in storitev na debelo in drobno,
izvoz in uvoz, z omejeno odgovornostjo, Na
Rojah 5, Ljubljana – Brod, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe ŠOFKO INTERNATIONAL, d.o.o., Ljubljana, objavlja sklep:
družba ŠOFKO INTERNATIONAL, družba za promet blaga in storitev na debelo in drobno, izvoz in uvoz, z omejeno
odgovornostjo, Na Rojah 5, Ljubljana –
Brod, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 10. 4. 2001.
Vse obveznosti družbe do tretjih oseb in
države so poplačane, urejena so vsa razmerja z edinim zaposlenim delavcem v družbi.
Ustanovitelji z ustanovitvenim kapitalom
2,000.000 SIT so: Švagelj Breda, Švagelj
Igor, Švagelj David, Švagelj Iztok in Švagelj
Maja, vsi na naslovu Na Rojah 5, Ljubljana
ter Šoba Franc, Augsburg, Holzbachstr. 2a,
Nemčija. Morebitno premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh stroškov, povezanih s
prenehanjem družbe, prevzamejo družbeniki v sorazmerju z višino deležev v družbi.
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 25. 5. 2001
Srg 4990/2001
Rg-7271
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog KOLPORT, storitve in trgovina, d.o.o., Šmarje Sap, Tlake 38, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe KOLPORT,
storitve in trgovina, d.o.o., Šmarje Sap, objavlja sklep:
KOLPORT, storitve in trgovina, d.o.o.,
Šmarje Sap, Tlake 38, reg. št. vl.
1/09523/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 26. 3. 2001.
Vse obveznosti družbe so poravnane ter
urejena vsa razmerja z delavci.
Ustanoviteljica Tatjana Borović, Šmarje
Sap, Tlake 38, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje družbe
prenese na ustanoviteljico.
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 31. 5. 2001
Srg 02974/94
Rg-6504
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-

šče na predlog družbe DEMON, d.o.o.,
Ljubljana, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe DEMON, d.o.o., Ljubljana, objavlja
sklep:
DEMON, Podjetje za trgovino, proizvodnjo, storitve, uvoz in izvoz ter gostinstvo, d.o.o., Ljubljana, Cesta v Šmartno
10, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 12. 4. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Ivan Delač, Polje cesta
VI/2, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na Ivana Delača.
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 23. 11. 1995
Srg 5024/2001
Rg-6861
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog ustanovitelja za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe SICATA INV. poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana, Gosposvetska 10, objavlja sklep:
družba SICATA INV. poslovne storitve,
d.o.o., Ljubljana, Gosposvetska 10, reg.
št. vl. 1/31865/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
3. 4. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Sicurainvest Trust, d.d.,
Ljubljana, Gosposvetska 10, z ustanovitvenim kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2001
Srg 10414/2000
Rg-14032
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog družbe STIŠKA PEKARNA
pekarstvo, d.o.o., Grintovec 30, Višnja Gora, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra družbe objavlja sklep:
družba STIŠKA PEKARNA pekarstvo,
d.o.o., Grintovec 30, Višnja Gora, reg. št.
vl. 1/31655/00, preneha po skrajšanem
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postopku po sklepu skupščine z dne 16. 5.
2000.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je M.C.C. storitve, d.o.o.,
Vevška c. 52, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2,100.000 SIT in vse premoženje prenese
v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 2000

MURSKA SOBOTA
Srg 2000/00010
Rg-10175
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba VI – KO, Podjetje za gostinstvo, trgovino in storitve Gornja Radgona, d.o.o., Cesta na stadion 2, Gornja
Radgona, ki je vpisana v registrskem vložku tukajšnjega sodišča št. 1/01951/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov Kovač Ivana, Prešernova
27, Gornja Radgona ter Vidović Ankice in
Vidović Ivana, oba Špansko 49, Zagreb,
Hrvaška, dne 29. 10. 1999.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe prevzemajo Kovač Ivan,
Vidović Ankica in Vidović Ivan.
Premoženje družbe se deli v skladu s
poslovnimi deleži družbenikov, in sicer dobi
Kovač Ivan 50%, Vidović Ankica 25% in Vidović Ivan 25%.
Proti sklepu družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upniki ali drugi pristojni organi v roku 15 dni od
dneva objave sklepa vložijo ugovor pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 8. 2000

Izgubljene listine
preklicujejo
Priglasitveni list
AC-INTERCAR d.o.o., Baragova 5, Ljubljana,
obrtno
dovoljenje,
št.
037914/2573/01-34/1995 – original, izdano dne 6. 5. 1998. gnh-57314
Berc Marija, Zeleška cesta 15/a, Bled, priglasitveni list, opravilna št. 44-0642/92.
gnk-56986
Hajšen Jože, Stritarjeva 2, Novo mesto, priglasitveni list, opravilna št. 038/38/0236-94,
izdan dne 8. 4. 1994. gng-56944

Št.

Hajšen Jože, Stritarjeva 2, Novo mesto, obrtno dovoljenje, št. 011563/0044/00-48/1995
in odločbo o obrtnem dovoljenju, izdano dne 6.
3. 1995. gnb-56945
Hren Gvido, V Brezov log 2, Novo mesto,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št.
012048/0800/00-48/1995. gnr-57054
Kolšer Janko, Štefanova ulica 6, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-2587-94.
gnw-56949
Kosanec Bojan s.p., Kolodvorska cesta 2,
Mengeš, priglasitveni list, opravilna št.
06-0728/94, matična št. 5763405, izdan dne
4. 5. 1997. gnh-57089
Kozlevčar Slavko, Jurčkova 84, Ljubljana,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 029969,
izdana dne 6. 3. 1995. gnu-57326
Kuzmich Olga s.p., Mestni trg 11, Slovenske Konjice, priglasitveni list, opravilna št.
51-0894/99, matična št. 1280651, izdan dne
16. 4. 1999. gnw-57349
Levart Franc, Kajuhova 1, Slovenske Konjice, priglasitveni list, opravilna št. 51-0494/94,
mat. št.5401362, izdan dne 1. 1. 1995.
gnw-57074
Lozar Janez, Lokve 21/a, Črnomelj, priglasitveni list, opravilna št. 05-0147/94.
gnz-56946
Mitar Arsen s.p., Cesta v Šmartno 33/c,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
26-494/94, matična št. 5210107. gnf-57166
Seidl Aleš, Podpeč 15, Loče pri Poljčanah,
priglasitveni list, opravilna št. 51-0875/98, mat.
št. 1280694, izdan dne 14. 4. 1994.
gne-57392
Seidl Aleš, Podpeč 15, Loče pri Poljčanah,
priglasitveni list, opravilna št. 51-0875/98, mat.
št. 1280694, izdan dne 1. 11. 1998.
gnc-57394
Stroj Zvone, Begunje 36/a, Begunje na Gorenjskem, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
014254/0760/00-54/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gnb-57445
Šunta Vincenc, Pot na Golovec 7, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 25-0717/95,
izdan dne 1. 1. 1995. gnt-56977
Židan Franc, Besnica 21/b, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 261234/94, mat.
št. 523017. gnk-57215
Žigon Boris, Grivška pot 7, Ajdovščina,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št.
005828/0603/00-11/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gne-57042

Potne listine
Anžel Damjan, Jakčeva 38, Ljubljana, potni
list, št. BA 15670, izdala UE Ljubljana.
gnh-57039
Bačlija Petar, Nanoška ulica 5, Ljubljana,
potni list, št. BA 665347, izdala UE Ljubljana.
gnr-57404
Bavcon Robert, Ulica Padlih borcev 14,
Šempeter pri Gorici, potni list, št. AA 79385,
izdala UE Nova Gorica. gnp-57431
Bedenk Jožica, Šuštarjeva kolonija 26/b,
Trbovlje, potni list, št. AA 198688. gnx-56973
Bele Maja, Stara cesta 2, Straža, potni list,
št. BA 958838. gnp-57131
Bobič Aleš, Vrtna 6, Murska Sobota, potni
list, št. BA 726251, izdala UE Murska Sobota.
gno-56957
Bokič Rajko, Triban 26/a, Koper – Capodistria, potni list, št. BA 229532. gnr-57004
Boldižar Elvira, Dolga vas 132, Lendava –
Lendva, potni list, št. BA 715230, izdala UE
Lendava. gne-56942
Bosnić Ramiz, Voduškova 48, Ljubljana,
potni list, št. AA 871900, izdala UE Ljubljana.
gne-57242

50 / 15. 6. 2001 / Stran 3609
Boštjančič Olga, Podmark 18, Šempeter
pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št. AI
8360, izdala UE Nova Gorica. gni-57338
Boštjančič Tomislav, Podmark 18, Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št. AI
87949, izdala UE Nova Gorica. gnh-57339
Briševac Zvonko, Šalek 91, Velenje, potni
list, št. AA 264260. gne-57292
Čaruvija Miroslav, Predstruge 63, Grosuplje, potni list, št. AA 592221, izdala UE Grosuplje. gnm-57184
Četojevič Sintyja Maja, Iga Grudna 17, Ljubljana, potni list, št. BA 901485, izdala UE Ljubljana. gnx-56998
Čuček Roman, Hajdoše 96/a, Ptuj, potni
list, št. AA 156444. gnb-57320
Ćosić Milan, Brodarjev trg 14, Ljubljana,
potni list, št. BA 883901, izdala UE Ljubljana.
gno-57457
Dobrovoljc Dušan, Idrijska cesta 7, Vrhnika, potni list, št. AA 324, izdala UE Vrhnika.
gnu-56926
Dormiš Dušan, Skubičeva 6, Notranje Gorice, potni list, št. BA 898816, izdala UE Ljubljana. gno-57482
Dreo Miloš, Gregorčeva ulica 1, Celje, potni list, št. BA 281949. gno-57007
Dukarič Romeo, Karlsruher str. 130, Heidelberg, Nemčija, potni list, št. BA 693057.
gnb-57124
Džeka Nataša, Tivolska cesta 38, Ljubljana,
potni list, št. BA 772856, izdala UE Ljubljana.
gnn-57283
Elikan Drago, Rudnik I/2, Ljubljana, potni
list, št. AA 451241, izdala UE Ljubljana.
gnr-57279
Feužer Matej, Ulica Toneta Melive 2, Slovenske Konjice, potni list, št. AA 473195, izdala UE Slovenske Konjice. gnj-57187
Fic Željko, Škofjeloška c. 17, Medvode,
potni list, št. AA 974501, izdala UE Ljubljana.
gnl-57460
Ganzitti Barbara, Cesta na Markovec 5, Koper – Capodistria, potni list, št. BA 576874.
gnc-57344
Gorkič David, Cankarjeva 6, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI 155522, izdala UE Nova Gorica. gnw-57374
Habjan Andrej, Zg. Gameljne 31/a, Ljubljana Šmartno, potni list, št. AA 718978, izdala
UE Ljubljana. gnd-57393
Horvat Ana Anika, Ulica Vesna 22/a, Portorož – Portorose, potni list, št. BA 760238,
izdala UE Piran. gnb-57345
Horvat Liliane, Gornja Bistrica 34, Črenšovci, potni list, št. BA 642447, izdala UE Lendava. gnh-57014
Jakop Sonja, Janezovo polje 6, Ljubno ob
Savinji, potni list, št. BA 256310, izdala UE
Mozirje. gnw-57403
Jakopin Marijanca, Mariborska cesta 37,
Rače, potni list, št. AA 107224. gnl-57185
Jančič Danilo, Plešivo 42, Dobrovo v Brdih,
maloobmejno prepustnico, št. AI 139348, izdala UE Nova Gorica. gny-57197
Jezeršek Matija, Žlebe 3/d, Medvode, potni list, št. BA 833948, izdala UE Ljubljana.
gnz-57446
Jurkošek Ivan, Pečovje 11, Štore, potni list,
št. BA 307553. gnx-57423
Jus Milan, Jelovec 19, Makole, potni list,
št. AA 210300. gnj-56962
Kadirić Denis, Cesta IV. Prekomorske 2,
Ajdovščina, potni list, št. BA 955893, izdala
UE Ajdovščina. gnq-57009
Kar Mateja, Černelavci, Tavčarjeva 24, Murska Sobota, potni list, št. BA 613036, izdala
UE Murska Sobota. gnz-57246
Kastelic Staša Marija, Podsmreka 2/c, Dobrova, potni list, št. BA 15254, izdala UE Ljubljana. gnx-57248
Katarinčič Manuela, Prade, Pobeška 37,
Koper – Capodistria, potni list, št. AA 352918.
gnp-57206
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Keber Gorazd, Vipavska cesta 28, Nova
Gorica, potni list, št. AA 889538, izdala UE
Nova Gorica. gnp-57006
Kijamet Enesa, Klavčičeva 13, Kamnik, potni list, št. BA 627874, izdala UE Kamnik.
gnq-57080
Koblar Franc, Avgustinčičeva 3, Ljubljana,
potni list, št. BA 796869, izdala UE Ljubljana.
gnm-57134
Koglot Karolina, Kantetova 86, Ljubljana,
potni list, št. AA 092426. gnp-57081
Kohek Judita, Čebuljeva 12, Komenda, potni list, št. BA 968608, izdala UE Kamnik.
gnm-56984
Kolenc Primož, Pokopališka 1, Ljubljana,
potni list, št. BA 662114, izdala UE Ljubljana.
gnq-57480
Kos Katja, Kongresni trg 14, Ljubljana, potni list, št. BA 971953, izdala UE Ljubljana.
gnp-57406
Kotar Renata, Planina 1, Kranj, potni list, št.
AA 876576, izdala UE Ljubljana. gnz-57071
Kozlovič Daniela, Pregara 6, Gračišče, potni list, št. BA 652974. gng-57340
Kralj Peter, Ljubljanska cesta 25/a, Maribor, potni list, št. AA 726056. gne-57192
Križman Milojka, Komen 38, Komen, maloobmejno prepustnico, št. AI 146083. gnu-57151
Križnar Vladimir, Alpska 13, Bled, potni list,
št. BA 977021. gnd-57343
Krumpl Sebastijan, Prušnikova ulica 44, Maribor, potni list, št. BA 786510. gnj-57087
Krupić Sanel, Cesta Španskih borcev 57/a,
Ljubljana, potni list, št. BA 556610, izdala UE
Ljubljana. gnd-57443
Kukić Sofija, Juleta Gabrovška 30, Kranj,
potni list, št. AA 345485. gnw-57024
Kurtović Gregor, Črtomirova 20, Ljubljana,
potni list, št. BA 376729, izdala UE Ljubljana.
gnk-57461
Lapan Avgust, Podvelka 16, Radlje ob Dravi, potni list, št. BA 871489, izdala UE Radlje
ob Dravi. gnm-57459
Lavrih Mirko, Zaboršt 11, Šentvid pri Stični,
potni list, št. BA 983175, izdala UE Grosuplje.
gno-57315
Lazendić Goran, Gotska ulica 3, Ljubljana,
potni list, št. BA 972991, izdala UE Ljubljana.
gnn-57312
Likar Ana, Stresova ulica 4/d, Kobarid, potni list, št. BA 699218, izdala UE Tolmin.
gnu-57205
Liuk Marija, Tomišelj 36/b, Ig, potni list, št.
BA 444666, izdala UE Ljubljana. gnw-57049
Lončar Suzana, Tesovnikova ulica 23, Ljubljana, potni list, št. AA 112353, izdala UE Ljubljana. gnm-57109
Lovrec Ivan, Mestni vrh 16, Ptuj, potni list,
št. BA 128416. gnr-57354
Mahnič Uroš, Obala 116, Portorož – Portorose, potni list, št. BA 913466, izdala UE Piran. gni-57238
Matelič Mitja, Gradnikove brigade 15, Nova
Gorica, potni list, št. BA 696041, izdala UE
Nova Gorica. gnb-57020
Matuha Robi, Gorenja vas pri Polici 2, Grosuplje, potni list, št. BA 978861, izdala UE
Grosuplje. gnt-57452
Mencin Milan, Gabrijele 53, Krmelj, potni
list, št. AA 31269. gnj-57012
Milašinović Dobrivoj, Belokranjska 11, Ljubljana, potni list, št. BA 979384, izdala UE Ljubljana. gnr-57129
Milovanović Slavica, Pokopališka ulica 8,
Ljubljana, potni list, št. BA 247334, izdala UE
Ljubljana. gnx-57398
Mlinar Roman, Rateče 29, Rateče-Planica,
potni list, št. AA 784640, izdala UE Jesenice.
gnr-57379
Mrva Denis, Cesta zmage 22, Zagorje ob
Savi, potni list, št. BA 990598. gnt-57077
Muhič Emil Milan, Ambrus 26/a, Zagradec,
potni list, št. AA 19452, izdala UE Grosuplje.
gns-57278

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Murseljaj Suljo, Mladinska 2, Maribor, potni
list, št. BA 292909. gnz-57296
Omerčević Esma, Tomšičeva 36, Slovenska
Bistrica, potni list, št. BA 435275. gno-57057
Palamar Sead, Tomaćevo 12, Ljubljana,
potni list, št. BA 521388, izdala UE Ljubljana.
gnr-57329
Perković Elvis, Brodarjeva 29, Celje, potni
list, št. BA 979050. gni-57138
Pižent Gregor, Ulica OF 16, Izola – Isola,
maloobmejno prepustnico, št. AI 56797, izdala UE Izola. gnt-57202
Pogačar Gregor, Cesta Jaka Platiše 11,
Kranj, potni list, št. BA 068113. gne-57321
Potočnik Marinka, Zagorica pri Rovah 6,
Domžale, potni list, št. BA 142282, izdala UE
Domžale. gnj-57437
Potokar Gačeša Urša, Primožičeva 25,
Ljubljana, potni list, št. BA 736715, izdala UE
Ljubljana. gnu-57476
Pranić Dalibor, Srebrničeva 11, Ankaran –
Ankarano, potni list, št. BA 575466. gnr-57104
Praštalo Pero, Tesarska ulica 8, Kočevje,
potni list, št. BA 242550, izdala UE Kočevje.
gnh-57289
Preskar Aljoša, Cesta 4. julija 62, Krško,
potni list, št. AA 475452, izdala UE Krško.
gns-57353
Rems Darko, Vogelna ulica 5, Ljubljana,
potni list, št. AA 245491, izdala UE Ljubljana.
gno-57282
Rošker Boris, Beraničeva 24, Maribor, potni list, št. AA 283955. gnr-57029
Rusić Aleksandar, Ljubljanska cesta 101,
Šmarje-SAP, potni list, št. BA 14845, izdala
UE Ljubljana. gnw-57128
Saksida Vlasta, Dombrava 10, Volčja Draga, maloobmejno prepustnico, št. AI 80553,
izdala UE Nova Gorica. gnq-57430
Savić Rada, Mala Kostrevnica 5, Šmartno
pri Litiji, potni list, št. BA 952766. gnt-57102
Sedej Simon, Vojkova cesta 77, Ljubljana,
potni list, št. BA 412641, izdala UE Ljubljana.
gnl-57085
Sešek Tomaž, Bernikova ulica 8, Ljubljana,
potni list, št. AA 245963, izdala UE Ljubljana.
gny-57072
Sever Anton, Latkova vas 262, Prebold, potni list, št. BA 367591. gng-57115
Sintič Miklavž, Cankarjevo nabrežje 1, Ljubljana, potni list, št. AA 44592, izdala UE Ljubljana. gno-57232
Stefanović Dejan, Fabianijeva ulica 33, Ljubljana, potni list, št. BA 720730, izdala UE Ljubljana. gnp-57281
Stritof Andrej, Črni potok 39, Šmartno pri
Litiji, potni list, št. AA 416668. gnu-57076
Šabić Edin, Šmarska cesta 8, Koper – Capodistria, potni list, št. BA 912446. gnr-57429
Šibelja Irena, Štanjel 65, Štanjel, maloobmejno prepustnico, št. AI 059558, izdala UE
Sežana. gnj-57212
Škraba Mateja, Pod bukvami 14, Ljubljana,
potni list, št. BA 590571, izdala UE Ljubljana.
gns-57103
Šušelj Ivan, Cesta v Laško 26, Celje, potni
list, št. AA 435806. gno-57207
Šušmel Damir, Angela Besednjaka 7/a, Nova Gorica, potni list, št. BA 956455, izdala UE
Nova Gorica. gno-57411
Taurer Tina, Gotska ulica 9, Ljubljana, potni
list, št. BA 858348, izdala UE Ljubljana.
gnv-57000
Turel Vesna, Gradnikove brigade 47, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
91395, izdala UE Nova Gorica. gnw-57199
Uhota Sead, Preglov trg 11, Ljubljana, potni list, št. AA 274725, izdala UE Ljubljana.
gnq-57305
Urh Žiga, Zasip, Sebenje 74, Bled, potni
list, št. CA 21322. gno-57332
Vezer Oskar, Mladinska ul. 8, Murska Sobota, potni list, št. AA 025507, izdala UE Murska Sobota. gnh-56964

Vodenik Marjetka, Gornji Dolič 74, Mislinja,
potni list, št. AA 801611, izdala UE Slovenj
Gradec. gnq-57005
Vojščak Aleš, Bratovševa ploščad 8, Ljubljana, potni list, št. AA 111897, izdala UE Ljubljana. gnt-57402
Volgemut Irena Dragica, Milčinskega 11,
Celje, potni list, št. AA 409171, izdala UE Celje. gnc-57119
Volk Vlasta, Vedrijan 37, Kojsko, potni list,
št. BA 711123, izdala UE Nova Gorica.
gnp-57106
Volk Vlasta, Vedrijan 37, Kojsko, maloobmejno prepustnico, št. AI 91908, izdala UE
Nova Gorica. gnq-57105
Vrtačič Alojzij, Litijska 125/a, Ljubljana, potni list, št. BA 454466, izdala UE Ljubljana.
gnv-57275
Zorko Boris, Kriška vas 25, Višnja Gora,
potni list, št. BA 144643, izdala UE Ljubljana.
gnz-57371
Zver Tomaž, Sneberska cesta 15/a, Ljubljana, potni list, št. AA 494090, izdala UE Ljubljana. gnn-57033
Žagar Sonja, Prule 1, Ljubljana, potni list,
št. AA 829118, izdala UE Ljubljana. gny-57247
Žerfran Zdravko, Dolenjska cesta 45/e,
Ljubljana, potni list, št. AA 935156, izdala UE
Ljubljana. gnl-57135
Žitnik Jernej, Rimska cesta 9, Šmarje-SAP,
potni list, št. AA 667252, izdala UE Grosuplje.
gnw-57274
Žvegelj Urška, Kidričeva ulica 62, Trzin, potni list, št. BA 727226, izdala UE Domžale.
gnk-57311

Osebne izkaznice
Amiđić Sandra, Novo naselje 17, Bistrica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 410952.
gnc-57319
Antić Bojan, Ul. I. tankovske brigade 7, Sežana, osebno izkaznico, št. 194863.
gnd-57297
Bagari Žiga, Zdešarjeva 3, Ljubljana-Polje,
osebno izkaznico, št. 313823. gnt-57302
Bauer Tadeja, Vrbje 74, Žalec, osebno izkaznico, št. 404030. gne-57217
Bilić Zabric Tea, Jamova 28, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 270191. gnf-57216
Bogataj Franci, Goriče 12, Golnik, osebno
izkaznico, št. 190296. gnz-57196
Bračko Marko, Prušnikova ulica 6, Maribor,
osebno izkaznico, št. 223267. gnu-57376
Bregant Tomaž, Grintovška 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 475352. gnn-57133
Brezigar Ljudmila, Jakčeva ulica 39, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 265644.
gnu-57451
Brodar Sebastjan, Prečna pot 10, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 143420.
gnr-57154
Cestnik Franc, Draženci 18/b, Hajdina,
osebno izkaznico, št. 679267. gne-57017
Cuder Janja, Pod Lazami 7, Šempeter pri
Gorici, osebno izkaznico, št. 277031.
gnj-57337
Debevec Drago, Dolenja vas 112, Cerknica, osebno izkaznico, št. 369462. gnx-57373
Dobnikar Andreja, Topol 12, Medvode,
osebno izkaznico, št. 282822. gnn-57308
Dolgan Helena, Dolnja Košana 49, Košana, osebno izkaznico, št. 367071. gnc-57419
Dornig Marina, Črna vas 144, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 459634. gnf-56995
Drolec Marko, Šiška 37, Preddvor, osebno
izkaznico, št. 256319. gnv-57425
Eržen Gabrijela, Zoletova 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 761372. gnc-56994
Ferlinc Berta, Dupleška cesta 85, Maribor,
osebno izkaznico, št. 194444. gnb-57028
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Filipič Luka, XXX. divizije 13/d, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 408971. gnl-57335
Fričovsky Tadeja, Virmaše 210, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 463929. gnw-57449
Gabrijelčič Tomaž, Ziherlova ulica 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 738223.
gng-57240
Gorenc Marija, Črešnjice 4, Otočec, osebno izkaznico, št. 729095. gnt-57127
Govejšek Andraž, Dolenja vas 47, Polhov
Gradec, osebno izkaznico, št. 5661. gnj-56987
Grmek Helena, Kolajbova ulica 20/b, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 793275.
gnj-57237
Haller Marija, Menardova 32, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 192823. gny-57097
Hramec Daša, Praprotnikova 1, Mozirje,
osebno izkaznico, št. 444402. gne-57067
Hrlec Breda, Primožičeva 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 790102. gnw-57424
Hrvatin Kristjan, Podlubnik 162, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 670363. gnb-57470
Jevšnik Nina, Ulica Molniške čete 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 507057.
gnn-57233
Jončeski Anastas, Trg talcev 8, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 693818. gno-57082
Jugovic Jurij, Puciharjeva 29, Škofljica,
osebno izkaznico, št. 728949. gnf-57091
Kartuš Violeta, Železničarska 6, Črnomelj,
osebno izkaznico, št. 260753. gnu-57026
Kežman Roza, Vodnikova 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 493148. gnt-57227
Kirbiš Uroš, Trgovišče 37, Velika Nedelja,
osebno izkaznico, št. 236137. gnl-57410
Knez Boštjan, Zg. Razbor 26, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, osebno izkaznico, št. 200070.
gng-57015
Kobe Roman, Cirkulane 52/a, Cirkulane,
osebno izkaznico, št. 692703. gnc-57019
Korbar Tjaša, Cesta marašala Tita 41, Jesenice, osebno izkaznico, št. 433292.
gnq-57355
Kos Katja, Kongresni trg 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 854917. gnf-57391
Kosi Mirko, Delavska ulica 21, Maribor,
osebno izkaznico, št. 611746. gne-57417
Koštomaj Jožefa, Cesta v Šmartno 30, Vojnik, osebno izkaznico, št. 636224. gnk-57186
Koželj Frančiška, Bernekerjeva 1, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 577026.
gns-57203
Krajnc Vladislav, Jurčičev trg 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 32711. gnl-57485
Krsmanović Dragoljub, Neubergerjeva 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 458255.
gnd-56993
Kudrnovski Jadranka, Bidovčeva 19, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št. 773705.
gnp-57331
Kudrnovski Karlo, Bidovčeva 19, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 756602.
gnn-57333
Kukić Sofija, Juleta Gabrovška 30, Kranj,
osebno izkaznico, št. 88212. gnv-57025
Lončar Daniel, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 478360. gni-57313
Maček Ivana, Zg. Bitnje 216, Žabnica,
osebno izkaznico, št. 712491. gnd-57118
Majcen Anton, Trg prekomorskih brigad 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 82808.
gnk-57211
Majes Friderika, Novi Log 7, Hrastnik, osebno izkaznico, št. 103911. gny-57122
Maroša Martina, Ižakovci 176, Beltinci,
osebno izkaznico, št. 6210. gns-57003
Mastnak Ciril, Zabukovica 140/a, Griže,
osebno izkaznico, št. 43455. gnl-57360
Matejevski Ignjat, Lucan 18/c, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 607689.
gns-57378
Meričnjak Matej, Dobrovnik 167, Dobrovnik – Dobronak, osebno izkaznico, št. 122496.
gng-57190

Št.

Milašinović Irena, Prvačina 123, Prvačina,
osebno izkaznico, št. 35238. gnt-57002
Mlakar Marijan, Smetanova ulica 27, Maribor, osebno izkaznico, št. 447244. gni-57063
Modic Tone, Ižanska cesta 362/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 700729. gns-57303
Muhovec Darinka, Škapinova 10, Celje,
osebno izkaznico, št. 118292. gny-57322
Muković Ernad, Pot na Rakovo jelšo 363,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 275032.
gnm-57284
Novak Gvido, Travniška 1, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št. 304967. gns-57078
Odar Jože, Kamnje 29, Bohinjska Bistrica,
osebno izkaznico, št. 194966. gnp-56956
Ogorevc Andrej, Bizeljska cesta 20, Brežice, osebno izkaznico, št. 332580. gnd-57318
Oprešnik Božidar, Brezje pri Dobjem 3,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 159493.
gnx-57023
Oskomić Darko, Cvetna ulica 1, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 168322.
gnm-57434
Ozvaldič Angela, Miklavška 49, Maribor,
osebno izkaznico, št. 114316. gnz-57021
Pavlin Darko, Šlosarjeva 3, Medvode, osebno izkaznico, št. 346823. gnk-57390
Pečar Jože, Novo Polje, Cesta XIII/20, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 470888.
gnb-57299
Pleško Angela, Angelce Ocepkove 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 701592.
gnh-57439
Pogladič Marija, Lemberg pri Novi Cerkvi 6,
Nova Cerkev, osebno izkaznico, št. 636268.
gnd-57293
Poznajelšek Ivana, Stari trg 21, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 106962. gng-56965
Preželj Vladimir, Cigaletova 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 412152. gne-57442
Ramić Maja, Krivec 1, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 193853. gnx-57473
Repanšek Jana, Kolodvorska 3, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 505110. gnz-56996
Repanšek Vido, Spodnji Log 1, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 326022. gnl-57210
Ritonja Stanislava, Šerugova 14, Maribor,
osebno izkaznico, št. 115941. gne-57121
Romih Jožica, Vrazova 60, Maribor, osebno izkaznico, št. 83812. gnm-57334
Sačer Vladimir, Kovinarsko naselje 2, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 413962.
gnj-57162
Skuk Franc, Gornje ležeče 26, Vremski Britof, osebno izkaznico, št. 656227. gnl-57010
Stibilj Jerica, Velike Žablje 53, Dobravlje,
osebno izkaznico, št. 392912. gnf-57416
Strajnar Marija, Gotska 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 121766. gnr-56929
Šebenik Saša, Zaloška cesta 265/f, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 220973.
gnr-57179
Šebenik Silva, Zaloška cesta 265/f, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 619179.
gnt-57177
Šimc Liljana, Taborska cesta 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 349759. gns-57478
Šoštarič Stanko, Mojsterska ulica 2, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 285187.
gnf-57016
Špehar Uroš, Polje 2, Zagorje ob Savi,
osebno izkaznico, št. 208388. gnt-57377
Štefanič Martin, Židankova 23, Ljubljana
Šmartno, osebno izkaznico, št. 750974.
gnn-57158
Štruc Danijel, Partizanska ulica 51, Radlje
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 686249.
gnm-57059
Štrucelj Katarina, Križevska vas 16, Metlika, osebno izkaznico, št. 677413. gno-57432
Tepež Andrej, Runtole 3, Celje, osebno izkaznico, št. 135320. gnf-57291
Tkalec Peter, Gornja Bistrica 38, Črenšovci, osebno izkaznico, št. 202143. gnt-57381
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Trebše Polonca, Erazmova ulica 20, Postojna, osebno izkaznico, št. 32760.
gny-57422
Uršič Sandra, Preglov trg 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 280342. gny-56972
Vešligaj Vojko, Sp. Negonje 16/a, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št. 430689.
gng-57290
Vezer Oskar, Mladinska 8, Murska Sobota,
osebno izkaznico, št. 25950. gnw-56974
Vučak Terezija, Gorkega ulica 7, Maribor,
osebno izkaznico, št. 436775. gnz-57146
Wohinz Mihael, Celovška cesta 143, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 47311. gnz-57421
Zagožen Klavdija, Matke 11, Prebold, osebno izkaznico, št. 408074. gnc-57044
Zakovšek Vinko Roman, Brejčeva 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 635956.
gnh-57239
Zakrajšek Matjaž, Dantejeva 29, Piran –
Pirano, osebno izkaznico, št. 691599.
gnq-57330
Zorko Bernarda, Vidmarjeva ulica 7, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 448915.
gnk-57336
Zupan Grega, Jezerska cesta 18/a, Kranj,
osebno izkaznico, št. 813996. gnj-57287
Žerjav Radovan, Mlinska ulica 10, Lendava
– Lendva, osebno izkaznico, št. 357461.
gnk-57361

Vozniška dovoljenja
Adamič Varga Mojca, Trata V/8, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6022, izdala
UE Kočevje. gnx-57348
Andolšek Robert, Avšičeva ulica 8, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg.
št. 26820, izdala UE Novo mesto. gnu-57276
Bajc Katja, Podlimbarskega ulica 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1244403, reg. št. 296502, izdala UE Ljubljana. gnt-57027
Balažic Ivan, Hotiza 155, Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
4438, izdala UE Lendava. gnd-57193
Bauer Tadeja, Vrbje 74, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. S 1400370, izdala UE
Žalec. gnd-57218
Bergant Vasilij, Gameljska cesta 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1011276, reg. št. 204925, izdala UE Ljubljana. gnl-57285
Berlec Borut, Škofjeloška cesta 25, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
928124, reg. št. 199251, izdala UE Ljubljana.
gnv-57350
Bogataj Franci, Goriče 12, Golnik, duplikat
vozniškega dovoljenja, kat. BCEGH, št. S
1087320, reg. št. 22017, izdala UE Kranj.
gnb-57195
Bosnić Ramiz, Voduškova 48, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1491804, reg. št. 31334, izdala UE Ljubljana.
gnd-57243
Bratkovič Franc, Bakovci, Ulica ob potoku
19, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 06032. gnl-57164
Brezigar Ljudmila, Jakčeva ulica 39, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1243656, reg. št. 222870, izdala UE Ljubljana. gnv-57450
Budak Alen, Parecag 123, Sečovlje – Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13155, izdala UE Piran. gno-56982
Cerar Bojan, V Gaju 7, Radeče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 2644, izdala UE
Laško. gnc-57294
Cestnik Mira, Savinjska cesta 33, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 402909,
izdala UE Žalec. gny-57222
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Christof Turk Jožica, Roška cesta 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
483783, reg. št. 45177, izdala UE Ljubljana.
gnm-57234
Crnkić Edin, Cesta revolucije 1/b, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
001497976, reg. št. 21709, izdala UE Jesenice. gni-57363
Csuka Jozsef, Genterovci 5, Dobrovnik –
Dobronak, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 9684, izdala UE Lendava. gnk-56961
Cvetkov Boro, Ulica Tončka Dežmana 10,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1347446, reg. št. 51219. gnq-57255
Čadež Kobal Alenka, Goriška 48, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1283418, reg. št. 11925, izdala UE Ajdovščina. gny-57397
Čresnik Tatjana, Ronkova 18, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8580,
izdala UE Slovenj Gradec. gnz-57250
Čretnik Marija, Popovičeva 16, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1495.
gnb-57220
Čurin Cecilija, Hotiza 111, Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10384,
izdala UE Lendava. gnj-57191
Dakskofler Jože, Verdnikova 4, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 302218,
izdala UE Jesenice. gni-57188
Debevec Drago, Dolenja vas 112, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
5394, izdala UE Cerknica. gny-57372
Denžić Anton, Lenartova 4, Mežica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7577, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnp-57256
Dermota Venčeslav, Sora 10, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 212574,
reg. št. 185120, izdala UE Ljubljana.
gnf-57316
Deželak Karl, Marija Gradec 13, Laško, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 5170, izdala
UE Laško. gnf-57120
Dormiš Dušan, Skubičeva 6, Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1139029, reg. št. 64253, izdala UE Ljubljana.
gnn-57483
Dragan Albin, V brezov log 29, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
6099, izdala UE Novo mesto. gni-56938
Dreo Miloš, Gragorčičeva 1, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 25536, reg. št.
35437. gnd-57068
Drnovšek Žiga, Pod taborom 9, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 15192,
izdala UE Sežana. gnl-57385
Drufovka Vesna, Gramozna pot 7/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1103278, reg. št. 212666, izdala UE Ljubljana. gnw-56999
Dvokić Slavko, Travniška ulica 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1193801, reg. št. 184767, izdala UE Ljubljana. gng-57465
Fabčič Patricija, Podgrič 16, Podnanos,
vozniško dovoljenje, št. 16662. gno-56932
Ferjančič Katarina, Slap 8, Vipava, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 951516, reg. št.
11723, izdala UE Ajdovščina. gnq-56980
Fotivec Nina, Gotovlje 106/i, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1383623, izdala UE Žalec. gno-57357
Fuleki Polona, Lebarška pot 17, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1458762,
reg. št. 242234, izdala UE Ljubljana.
gnm-57084
Gabrijelčič Tomaž, Ziherlova ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
387697, reg. št. 91180, izdala UE Ljubljana.
gnf-57241
Glavič Maja, Bilečanska ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1488054,
reg. št. 244178, izdala UE Ljubljana.
gnd-56968
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Goričan Ivan, Sv. Primož na Pohorju 24,
Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
3465, izdala UE Radlje ob Dravi. gnc-57069
Gorjanc Barbara, Voglje, Kotna pot 3, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. S
1355130, reg. št. 51548, izdala UE Kranj.
gnt-57052
Grmek Helena, Kolajbova ulica 20/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
596438, reg. št. 58907, izdala UE Ljubljana.
gnk-57236
Gruber Franc, Golišče 86, Kresnice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 595357, izdala
UE Litija. gnq-57455
Gruškovnjak Mateja, Pucova 4, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 986199, reg.
št. 40568. gnx-57323
Gutić Sabina, Viniška cesta 31, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10861,
izdala UE Črnomelj. gnl-56960
Hočevar Matej, Podmolnik, Završje 17,
Ljubljana-Dobrunje, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 586326, reg. št. 180544, izdala
UE Ljubljana. gnk-57136
Hrvatin Kristjan, Podlubnik 162, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
23814, izdala UE Škofja Loka. gnc-57469
Ivanuša Marjan, Ul. talcev 13, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 3006, izdala UE Šentjur pri Celju. gnn-57358
Jamnik Andrejka, Tržaška cesta 494, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1459916, reg. št. 242585, izdala
UE Ljubljana. gnx-57448
Jančar Janez, Nuskova 24, Rogašovci, vozniško dovoljenje, reg. št. 13178. gny-57147
Jančič Danilo, Plešivo 42, Dobrovo v Brdih,
vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
gnx-57198
Jerebič Aleksander, Vezna 26, Odranci,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 14927,
izdala UE Lendava. gnn-57008
Jogić Suada, L. Hrovata 6, Kranj, preklic
vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 44/2001. gnn-57383
Jojić Jasmin, Ljubljanska 11, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9656.
gnm-56934
Jončeski Anastas, Trg talcev 8, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5586,
izdala UE Kamnik. gnn-57083
Jović Sniježana, Ul. Minke Bobnar 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1365751, reg. št. 214602, izdala UE Ljubljana. gno-57407
Jugovac Erminij, Zelena ulica 9, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
3965, izdala UE Izola. gnj-57062
Kastelic Staša Marija, Podsmreka 2/c, Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
927411, reg. št. 93839, izdala UE Ljubljana.
gnw-57249
Kerec Maja, Pot pod Gradiščem 2, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1224686,
reg. št. 49444, izdala UE Kranj. gnu-57351
Kete Janez, Lavričeva 71, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5183.
gng-57144
Kežman Roza, Vodnikova 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1042046,
reg. št. 42853, izdala UE Ljubljana. gns-57228
Kikel Marija, Mladinska ul. 1, Odranci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 4631,
izdala UE Lendava. gnb-57295
Kobolt Peter, Dobrava 9, Radlje ob Dravi,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8509, izdala
UE Radlje ob Dravi. gnh-57189
Konestabo Milojka, Frenkova 15, Ankaran
– Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 12049, izdala UE Koper. gng-57090
Koren Melita, Stantetova ulica 11, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1257771, reg. št. 28064, izdala UE Velenje.
gnc-57219

Korošec Marija, Zabovci 40, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 20537,
izdala UE Ptuj. gnw-57174
Korošec Uroš, Podšmihel 6, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9610, izdala UE
Laško. gnz-57221
Kos Matjaž, Poljane nad Škofjo Loko 42,
Poljane nad Škofjo Loko, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 24906, izdala UE Škofja
Loka. gni-57413
Kos Nataša, Veselova 8, Celje, vozniško
dovoljenje, št. S 746787, reg. št. 39304.
gnk-57436
Košnik Marko, Dvorje 34, Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
523847, reg. št. 42303, izdala UE Kranj.
gny-57347
Kovač Zdenka, Zabreznica 5, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 528558,
izdala UE Jesenice. gng-57140
Krajnc Vladislav, Jurčičev trg 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1096319,
reg. št. 82938, izdala UE Ljubljana.
gnm-57484
Krasnik Matejka, Primožičeva 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1044340,
reg. št. 167682, izdala UE Ljubljana.
gnb-56970
Kuzman Miro, Stenica 5/a, Vitanje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10085.
gnt-57252
Lambrovski Katarina, Celovška cesta 181,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1164339, reg. št. 218851, izdala UE Ljubljana. gns-57053
Lavrič Matej, Česnikova ulica 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1190661, reg. št. 162284, izdala UE Ljubljana. gnf-56966
Lazarevski Dimitar, Destradijev trg 1, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BCE,
št. 2375. gnn-57258
Lemut Peter, Šempas 195, Šempas, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 44/2001. gnq-57055
Leon Renato, Orehovlje 71, Miren, vozniško dovoljenje, reg. št. 29880, izdala UE Nova
Gorica. gni-57163
Lesar Danica, Voklo 27, Šenčur, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 637894, reg. št.
13346, izdala UE Kranj. gnk-57261
Lindič Mateja, Pod Trško goro 43, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31428, izdala UE Novo mesto. gnv-56975
Lipić Duško, Kolodvorska cesta 9, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8254,
izdala UE Trbovlje. gnk-57086
Ljubi Tomaž, Koroška vas 32, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 37414,
izdala UE Novo mesto. gnz-57096
Lončar Robert, Lopata 28, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 32130.
gnf-57041
Lourin Klemen, Vidmarjeva ulica 27, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
33689, izdala UE Novo mesto. gnn-56933
Lovšin Leon, Majnikova 8, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6710, izdala UE
Ribnica. gnl-57235
Maksimović Ilinka, Cesta 24. junija 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1189118, reg. št. 161546, izdala UE Ljubljana. gnx-57123
Marič Vita, Preglov trg 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1368785, reg.
št. 234904, izdala UE Ljubljana. gnj-57112
Markelj Miroslava, Jamova cesta 41, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
972777, reg. št. 78255, izdala UE Ljubljana.
gno-57032
Marković Dejvid, Delakova ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1137992, reg. št. 216274, izdala UE Ljubljana. gnf-57441
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Marković Vojislav, Delakova ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
392424, reg. št. 029229, izdala UE Ljubljana.
gng-57440
Marolt Andrej, Ulica dr. Tineta Zajca 9, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1146940, reg. št. 31640, izdala UE Domžale.
gnt-57327
Mesojedec Marko, Palmejeva ulica 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
446707, reg. št. 21668, izdala UE Ljubljana.
gnx-57223
Mikuš Marija, Koče 57, Prestranek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7082. gnl-57260
Mlinar Jože, Sp. Javorje 27, Črna na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16747, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnb-57395
Muhovec Darinka, Škapinova ulica 10, Celje, vozniško dovoljenje, št. 14696. gnk-57111
Mujanović Sejfo, Ulica 21. oktobra 4/a, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10228, izdala UE Črnomelj. gnn-57433
Novak Andreja, Bernekerjeva ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
262948, reg. št. 186557, izdala UE Ljubljana.
gnb-57095
Ogrin Darko, Plešičeva ulica 29, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 514665,
reg. št. 147029, izdala UE Ljubljana.
gno-57182
Omerzel Marjan, Triglavska ul. 14, Žiri, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 17282,
izdala UE Škofja Loka. gny-57047
Orthaber Peter, Sp. Polskava 146, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg. št.
17142, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnp-57156
Oskomić Darko, Cvetna ulica 1, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 23115.
gnu-57251
Osterman Marjan, Rozmanova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 392335, reg. št. 79136, izdala UE Ljubljana. gnu-57226
Pavlin Mario, Gregorčičeva cesta 3, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
945799, reg. št. 14672, izdala UE Velenje.
gno-57382
Pavšelj Gašper, Brilejeva ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1419359,
reg. št. 210144, izdala UE Ljubljana.
gnn-57408
Petelin Boštjan, Dekani 79/a, Dekani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27948.
gnh-56939
Petkovšek Mateja, Nahlikova ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1042003, reg. št. 124473, izdala UE Ljubljana. gnd-57368
Petrič Alojzija, Reboljeva ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1455295, reg. št. 27335, izdala UE Ljubljana.
gnv-57125
Petrič Vili, Grča 36, Dol pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 1270,
izdala UE Hrastnik. gnh-57064
Pirc Peter, Črna vas 286, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1367070, reg.
št. 234427, izdala UE Ljubljana. gnw-57324
Planinc Odon, Matjaževa ulica 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1025996,
reg. št. 124655, izdala UE Ljubljana.
gns-57453
Podbregar Milan, Ulica Fran. žrtev 17/b,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
112051, reg. št. 10206. gnd-57418
Pohar Nika, Rozmanova ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1455617,
reg. št. 230280, izdala UE Ljubljana.
gnn-57458
Poljšak Franc, Vesna 11, Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje, kat. ABCDFEGH,
reg. št. 915, izdala UE Piran. gnw-57399

Št.

Polutnik Vavpetič Rosana, Savinova 3, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
26648, izdala UE Celje. gni-57088
Potočnik Ljuba, Na hribu 29, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. BCH, reg. št.
18711, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnp-57056
Praprotnik Irena, Gorenjska cesta 31, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
696574, reg. št. 17281. gns-57153
Praštalo Pero, Tesarska ulica 8, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
11287, izdala UE Kočevje. gni-57288
Pravne Marjeta, Polje, Cesta VI/16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1367612, reg. št. 232593, izdala UE Ljubljana. gns-57107
Prinčič Ivan, Gradnikove brigade 49, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. gno-57257
Repanšek Vido, Spodnji log 1, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 20209, izdala
UE Kamnik. gni-57213
Rosa Aljaž, Podnanos 95, Podnanos, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15070,
izdala UE Ajdovščina. gnk-57011
Rozman Sanja, Chengdujska cesta 26l,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
295637, reg. št. 96425, izdala UE Ljubljana.
gnj-57412
Salobir Zlatka, Prožinska vas 57/b, Štore,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 782959,
reg. št. 26118. gnn-56958
Selan Dunja, Dobrunjska cesta 8/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1368857, reg. št. 234960, izdala UE Ljubljana. gnx-57098
Sernel Sebastjan, Levstikova 1, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1400077,
izdala UE Žalec. gnx-57298
Simončič Mojca, Herbersteinova ulica 55,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
567421, reg. št. 111996, izdala UE Ljubljana.
gnu-57051
Skalin Boris, Partizanska 43, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 901793,
izdala UE Žalec. gnu-57426
Sotlar Dejan, Kolenov Graben 9, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 622861,
izdala UE Laško. gne-57467
Stanjko Mitja, Golnik 166, Golnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 809158, reg. št.
44431, izdala UE Kranj. gni-56988
Stepančič Jana, Gradnikove brigade 51,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE
Nova Gorica. gnq-57380
Sternad Jure, Kneza Koclja ulica 38, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1190122, reg. št. 219454, izdala UE Ljubljana. gnu-57001
Stojičević Milan, Kajuhova 5, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 20839, izdala UE
Ptuj. gnp-56931
Strika Ljiljana, Gradišče 14/c, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14485, izdala
UE Vrhnika. gnp-57031
Strniša Boštjan, Kokrica, Cesta na Rupo
23, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
188500, reg. št. 22066, izdala UE Kranj.
gne-56967
Studen Polona, Cesta talcev 49, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1078491, reg. št. 46294, izdala UE Kranj.
gnq-57405
Šebenik Saša, Zaloška cesta 265/f, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1353639, reg. št. 204864, izdala UE Ljubljana. gns-57178
Šebenik Silva, Zaloška cesta 265/f, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
611952, reg. št. 49358, izdala UE Ljubljana.
gnu-57176
Šegula Zdenka, Dornava 8/a, Dornava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 19888,
izdala UE Ptuj. gnk-57161
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Širec Brigita, Makole 25, Makole, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12546, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnm-57159
Škrubej Zoran, Goričica 30/a, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5503, izdala
UE Šentjur pri Celju. gnn-57208
Šmid Blaž, Dolenja vas 34, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
21282, izdala UE Škofja Loka. gnd-57468
Štiglic Bernard, Ter 66, Mozirje, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 6569, izdala
UE Mozirje. gnq-57030
Šubic Saša, Koroška ulica 16, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1453695,
reg. št. 97125, izdala UE Ljubljana. gnz-57471
Šušterič Barbara, Marice Kovačeve ulica
17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1252225, reg. št. 224469, izdala UE
Ljubljana. gni-57113
Švara Miriam, Cankarjeva cesta 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1010957, reg. št. 154148, izdala UE Ljubljana. gnm-57309
Telič Gašper, Brestova ulica 9, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 10708.
gnt-57231
Tratnik Stanka, Na zelenici 10, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1326269, reg.
št. 46078. gnt-57152
Trkulja Željko, Cesta maršala Tita 41, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
743941, izdala UE Jesenice. gnt-57427
Uhota Sead, Preglov trg 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 101398, reg.
št. 119468, izdala UE Ljubljana. gnp-57306
Uršič Janez, Ig 52/b, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 929049, reg. št. 173984,
izdala UE Ljubljana. gnt-57277
Uršič Sandra, Preglov trg 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1458646,
reg. št. 242153, izdala UE Ljubljana.
gnz-56971
Valentinčič Erik, Deskle, Gregorčičeva 25,
Anhovo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
37476, izdala UE Nova Gorica. gnv-57225
Valič Monika, Komenskega ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
586055, reg. št. 174065, izdala UE Ljubljana.
gnr-57479
Vehar Margita, V Rojco 5, Notranje Gorice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 850609,
reg. št. 114375, izdala UE Ljubljana.
gnr-57204
Vertačnik Lara, Brilejeva ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. s 27238,
reg. št. 9187, izdala UE Piran. gng-57165
Vezer Oskar, Mladinska ulica 8, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 14979. gnl-56935
Vidmar Milan Matevž, Cimpermanova ulica
3, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 46/2001. gnf-57141
Vodenik Marjetka, Gornji Dolič 74, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11429, izdala UE Slovenj Gradec. gng-56940
Vujević Mila, Bilečanska ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 388982,
reg. št. 139856, izdala UE Ljubljana.
gnf-57466
Vuzem Magdalena, Žetale 106, Podlehnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 19939,
izdala UE Ptuj. gnl-57160
Wohinz Mihael, Celovška cesta 143, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
60234, reg. št. 15183, izdala UE Ljubljana.
gnb-57420
Zagožen Klavdija, Matke 11, Prebold, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1171161, izdala UE Žalec. gnd-57043
Zakrajšek Matjaž, Dantejeva 29, Piran –
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8291, izdala UE Piran. gni-57263
Zalar Branka, Župeno 5, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9842, izdala UE
Cerknica. gne-57317
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Zaletel Mateja, Stanežiče 39/b, Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1136252, reg. št. 171758, izdala UE Ljubljana. gnv-57100
Zaletelj Simona, Gregoričeva 23, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1224094,
reg. št. 36072, izdala UE Kranj. gni-56963
Zamernik Sonja, Raduha 74, Luče, preklic
vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 41/2001. gnw-57149
Zarabec Sabina, Ždinja vas 3, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 40703, izdala UE Novo mesto. gnj-56937
Zelič Matjaž, Cesta Jaka Platiše 7, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1259205,
reg. št. 49963, izdala UE Kranj. gnm-57384
Zidarič Branko, Podvinci 9, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. GH, reg. št. 42111, izdala UE
Ptuj. gnv-57050
Zorko Bernarda, Vidmarjeva 7, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3713,
izdala UE Novo mesto. gns-57253
Žerjav Nataša, Artiče 38/a, Artiče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 15541, izdala UE
Brežice. gnk-56936
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Stojnšek Simona, Rojska ulica 2, Rogatec,
zavarovalno polico, št. 344223, izdala zavarovalnica Slovenica. gnf-57066
Štukelj Mija, Breznikova 6, Domžale, zavarovalno polico, št. 333520, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. na ime Štukelj Mija s.p., Smrtnikova 4, Ljubljana. gnn-57362
Švara Miriam, Cankarjeva cesta 11, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 756885, izdala zavarovalnica Tilia. gnl-57310
Tekavec Kristina, Pot na Rakovo jelšo 21,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO 363655
in AK 116413, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnw-57099
Verlak Majda, Ul. 5. prekomorske 9, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 00201003224, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnj-57262
Vidranski Slavko, Jalnova 61, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 709108, izdala zavarovalnica Tilia. gnj-57137
Vuk Tomaž, Breg pri Litiji 411270, Litija,
zavarovalno polico, št. 328440, izdala zavarovalnica Slovenica. gnw-57474

Spričevala
Zavarovalne police
Adriatic zavarovalna družba, d.d., Koper,
PE Celje, preklicuje veljavnost naslednje zavarovalne police-obrazca stroge evidence: zelena karta: 747018. Ob-50655
B&M ELIT d.o.o., Cerkniška 8, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 320209, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnb-57070
BAN IN SIN d.o.o., Peruzzijeva 95, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 769938, izdala zavarovalnica Tilia. gnt-57352
Čičmirko Boris, Cankarjeva 8, Logatec, zavarovalno polico, št. 620655, izdala zavarovalnica Tilia. gnf-57341
Delić Damir, Vorančeva 13, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 1434871, izdala zavarovalnica Maribor. gnb-57270
Furlan Karel, Kobjeglava 79, Štanjel, zavarovalno polico, št. 0814483, izdala zavarovalnica Adriatic. gnn-57058
Jeršin Reimond, Vrh nad Želimljami 61,
Škofljica, zavarovalno polico, št. 02913584,
izdala zavarovalnica Triglav d.d. gnu-57126
Kučić Uroš, Črneča vas 20, Kostanjevica
na Krki, zavarovalno polico, št. 343914, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnb-57145
Mahmutović Sulejman, Jenkova 10, Velenje, zavarovalno polico, št. 392174, izdala zavarovalnica Slovenica. gng-57065
Matić Ljiljana, Ulica bratov Bezlajev 13, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 101332404, izdala zavarovalnica Slovenica. gnj-57037
Novak Sonja, Ljubljanska 73, Šmarje-SAP,
zavarovalno polico, št. 401507, izdala zavarovalnica Slovenica. gny-57101
Petkovšek Mateja, Nahlikova ulica 13, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO 362279, izdala zavarovalnica Triglav. gnc-57369
Podkrajšek Anton, Zg. Prhovec 16, Izlake,
zavarovalno polico, št. 393001. gnu-56951
Podkrajšek Anton, Zg. Prhovec 16, Izlake,
zavarovalno polico, št. 383001, izdala zavarovalnica Slovenica. gnt-56952
Podkrajšek Maja, Rožna dolina, cesta V/14,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 00101370646,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnz-57396
Preskar Aljoša, Cesta 4. julija 62, Krško,
zavarovalno polico, št. 877239. gnh-57264
Skamlec Barbara, Filipičeva 11, Maribor,
zavarovalno polico, št. 334779, izdala zavarovalnica Slovenica. gnd-57168
Smajlović Ramiz, Kolodvorska cesta 10, Zagorje ob Savi, zavarovalno polico, št. 677170,
izdala zavarovalnica Tilia. gnm-56959

Arsić Obrad, Pečinska ulica 26, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Prežihov Voranc v
Ljubljani, izdano leta 1990. gnh-57214
Boc Jana, Grajzerjeva i, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje vrtnarske šole v
Celju, izdano leta 1990. gni-57092
Bratkovič Matej, Vrh 26, Šentjernej, spričevalo o zaključnem izpitu Strojno kovinarska šola
Novo mesto, izdano leta 1991. gnp-56981
Breščak Erik, Vogrsko 5, Volčja Draga, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za prodajalce
Nova Gorica, izdano leta 1978. gns-56953
Bubnič Bojan, Šmarje pri Sežani 25/a, Sežana, zaključno spričevalo PKAŠ, izdano leta
1980. gnk-57386
Bubnič Maja, Gažon 1/b, Šmarje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Koper. gnl-57060
Bukorović Mihajlo, Ul. Španskih boraca
57a, Beograd, spričevalo o zaključnem izpitu
Iskrine šole v Ljubljani, št. 226/3, izdano leta
1969. gnr-57304
Bunderla Štefan, Grad 64, Grad, zaključno
spričevalo Poklicne gradbene šole v Ljubljani,
št. 488-1974/75, izdano 22. 6.1976.
gns-57428
Ciuha Tatjana, Brodarjev trg 2, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1995.
gnc-57169
Cvelbar Frančiška, Drenov grič 17, Vrhnika, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1978, izdano na ime Podboj Frančiška. gnw-57224
Čermelj Edvard, Vogljanska cesta 60, Kranj,
diplomo Srednje kovinarske cestnoprometne
šole v Škofji Loki. gnr-57229
Černe Jerica, Gimnazijska 5/a, Trbovlje,
spričevalo 4. letnika Ekonomske šole Trbovlje,
izdano leta 1960. gne-57267
Ćeman Anita, Pot na Rakovo jelšo 325,
Ljubljana, spričevalo od 1 do 4. razreda OŠ
Livada. gns-56978
Dečman Zvonka, Badovinčeva 6, Laško, diplomo Srednje pedagoške šole Celje, št. 418,
izdana leta 1987. gnh-57389
Doberšek Nataša, Dobropolje 39/b, Planina pri Sevnici, zaključno spričevalo Srednje frizerske, tekstilne, strojne in prometne šole Celje. gnv-57375
Dovžan Ivanka, Dovje 10/d, Mojstrana, zaključno spričevalo Gradbene tehnične šole v
Ljubljani, izdano leta 1970. gnc-57244
Frankovič Renata, Zaplana 54/b, Rovte,
spričevalo o končani OŠ 8. talcev Logatec,
izdano leta 1996. gnz-57346

Frantal Slavko, Maslenička 16, 22300
Knin, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene
poklicne šole v Ljubljani, izdano leta 1978.
gns-56928
Fras Mihael Peter, Lambergerjeva ulica 7,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane, izdano leta 1980. gnf-57116
Grašič Igor, Kokrica, Pokopališka ulica 9,
Kranj, diplomo št. E 32, izdala Poklicna elektro
šola Kranj dne 19. 9. 1981. gng-56990
Grilc Aleš, Ulica 9. septembra 110, Šempeter pri Gorici, spričevalo 1. letnika Srednje
šole Tolmin, Srednje pedagoške šole, izdano
20. 8. 1990. gny-56947
Gross Manuela, Log Čezsoški 7, Srpenica,
spričevalo o končani OŠ Bovec, št. 235/85.
gnz-57046
Ječnik Karmen, Prebačevo 58/b, Kranj,
spričevalo od 1 do 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Trgovske šole – prodajalec,
izdano leta 1989 – 1992. gno-57157
Jelen Matjaž, Studence 20, Žalec, zaključno spričevalo Elektro in računalniške šole v
Velenju, izdano leta 1998. gnl-57110
Juričinec Robert, Makucova ulica 33, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole tehničnih strok Šiška. gnr-57254
Kavčič Jakob Rado, Partizanska cesta 13,
Žiri, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tehniške šole – kemijski oddelek, št. 340/21,
izdano 15. 8. 1968. gnf-57370
Kelher Tomaž, Kozlarjeva pot 36, Ljubljana,
diplomo Srednje šole tehničnih strok v Ljubljani, izdana leta 1986. gny-57172
Kneževič Darko, Velika Nedelja 2, Velika
Nedelja, spričevalo 1. letnika Ekonomske šole,
izdano leta 1999. gnv-57150
Kocjančič Štefan, Bertoki, Cesta borcev 11,
Koper – Capodistria, spričevalo o zaključnem
izpitu Gradbene tehniške šole, izdano leta
1981. gnz-57175
Korez Matjaž, Tesovnikova ulica 20, Ljubljana, indeks, izdala Srednja lesna šola. gnr-56979
Košir Irena, Obirska ulica 7, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1979. gnq-57280
Kovačič Mateja, Polica 56/a, Grosuplje,
spričevalo 2. letnika Tekstilne šole v Kranju,
izdano leta 1993/94. gne-57142
Kravcar Boštjan, Lutrško selo 24, Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Novo mesto, izdano leta 1998.
gnq-57130
Kuhar Miha, Močnikova 5, Maribor, indeks,
št. 24446669, izdala Akademija za likovno
umetnost. gng-56969
Lihteneker Janko, Ravne 12, Šoštanj, spričevalo o zaključnem izpitu CSŠ Velenje, Tehniške strojne šole, št. 302, izdano leta 1983.
gnl-57435
Lipicer Tina, Kostanjevica na Krasu 48, Kostanjevica na Krasu, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole Nova Gorica, izdano leta
1995/96. gnf-56941
Mišič Milenka, Nova vas 76, Nova Vas, spričevalo 3. letnika Pedagoške gimnazije v Ljubljani, izdano leta 1973, izdano na ime Žgajnar
Milenka. gng-57365
Mišič Varja, Primšarjeva 7, Cerknica, spričevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo in
turizem, program gostinska dela, poklic strežbe, izdano leta 1990/91. gnm-57409
Močilnikar Tomaž, Pobegi, Frenkova 16/d,
Pobegi, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. letnika ETŠ Vegova, izdano leta
87/88. gnx-57073
Mrvar Bijek Anica, Vir pri Stični 77, Ivančna
Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijskega šolskega centra Grm Novo mesto, Tehniška kmetijska šola, št. 26/80, izdano leta
1980, izdano na ime Mrvar Anica. gni-57013
Mulič Tina, Trg Rivoli 8, Kranj, spričevalo 4.
letnika Srednje šole Jesenice, smer poslovni
tehnik, izdano leta 2000. gnd-56943
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Pečan Irena, Brezje pri Dobrovi 56, Dobrova, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
šole, izdano leta 2000. gnb-57170
Pečevnik Mojca, Vrhovčeva cesta 16, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1982, izdano na ime Šegina Mojca.
gnx-57173
Pervan Igor, Knezova 23, Ljubljana, spričevalo od 1 do 7 . razreda OŠ Sp. Šiška.
gnu-57401
Potočnik Boštjan, Zg. Pristava 15, Slovenske Konjice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kovinarske šole Zreče, izdano leta
1992. gnx-57148
Pravne Marjeta, Polje, Cesta VI/16, Ljubljana, indeks, št. 21009770, izdala FDV v Ljubljani. gnv-57108
Sagadin Aleša, Bavdkova ulica 1, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Bežigrad, izdano leta
1986. gnx-57048
Sajkner Sašo, Simona Blatnika 1/b, Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Velenje, izdano leta 1999. gnb-57045
Smlatič Anže, Archinetova 3, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Zadobrova, izdano leta
1994. gnh-57139
Smole Maša, Trg M. D. B. 12, Ljubljana,
indeks, št. 30011672, izdala fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. gnz-57325
Svoljšak Tina, Resljeva cesta 32, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Ledina.
gnc-57094
Špolar Aleksandra, Gradišče 49/d, Tišina,
indeks, št. 81510430, izdala Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor. gnx-56948
Šprem Drago, Koprivnica, Koprivnica, diplomo Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča,
izdana leta 1971. gnd-57018
Tavčar Urban, Luže 66, Visoko, spričevalo
1. letnika SESŠ Kranj, izdano leta 93/94.
gnc-57269
Tekavc Vilma, Šlandrov trg 26, Žalec, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje tehničke šole v
Celju, izdano leta 1978 in 1979. gnn-56983
Trebižan Andreja, Zajčeva cesta 7, Komenda, spričevalo o končani OŠ Komenda Moste,
izdano leta 1993. gny-57472
Ule Simona, Velebitska 28, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Cene Štupar v Ljubljani.
gnv-57475
Valentinčič Boštjan, Rožičeva ulica 8, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za elektrotehniko in gostinstvo Zagorje ob Savi, izdano
leta 1994. gnf-57366
Vinko Dušanka, Levčeva ulica 16, Mengeš,
spričevalo 3. letnika Srednje upravno-administrativne šole, izdano leta 1998. gno-57307
Vitrih Anita, Spodnji kraj 26, Prevalje, spričevalo Trgovske šole Slovenj Gradec, izdano
leta 1988. gnz-57271
Vuga Katja, Petelinje 67, Pivka, diplomo
Srenje naravoslovne šole Postojna, izdana leta
1989. gnj-57387
Zorc Luka, Rostoharjeva 82, Krško, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole Brežice, izdano leta 2000. gnr-56954
Žvorc Bianca, Miklošičeva 91, Murska Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu Gmnazije v Murski Soboti, izdano leta 1994.
gnk-57286

Ostali preklici
AC – MOBIL d.o.o., Baragova 9, Ljubljana,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0247676 za vozilo Honda Civic Bingo 1,4i. gnz-57171
Ajdovec Davorin, Orlova ulica 12, Ljubljana,
vpisni list za čoln, št. 01-03-526/1-2001, izdan 30. 5. 2001. gnr-57079

Št.

AVTO TRIGLAV d.o.o., Dunajska 122, Ljubljana, potrdilo za registracijo uvoženega vozila,
št. šasije ZFA23000005764081. gnc-57194
Ažman Jože, Kamna Gorica 10, Kamna Gorica, delovno knjižico. gnd-57268
Bencik Karmen, Goriška cesta 40, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 71000030, izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani. gnu-57301
Boturovič Marko, Kampel 88, Koper – Capodistria, delovno knjižico. gnk-57061
Bulič Alja, Lepi pot 14/c, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 16332, izdala FDV v
Ljubljani. gne-56992
Cerar Iris, Stegne 28, Moravče, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ljubljana. gnh-57364
CESTNO PODJETJE KRANJ d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, licenco, št. 0002085/31
z dne 23. 2. 1998 za vozilo TAM 170 T 14K,
reg. št. KR K3 094 in za vozilo reg. št. KR K3
097. gnm-57034
CESTNO PODJETJE KRANJ d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, licenco, št. 0002085/31
z dne 23. 2. 1998 za vozilo Magirus Deutz
310D 26 FK, reg. št. KR K3 – 099 in za vozilo
TAM 170 T 14K, reg. št. KR K3 113.
gnl-57035
CESTNO PODJETJE KRANJ d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, licenco, št. 0002085/31
z dne 23. 2. 1998 za vozilo TAM 170T 14K,
reg. št. KR K3 120 in za vozilo reg. št. KR K3
123. gnk-57036
CESTNO PODJETJE KRANJ d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, licenco, št. 0002085/31
z dne 23. 2. 1998 za vozilo Magirus Deutz M
232D 22K, reg. št. KR K3 129 in za vozilo
Magirus Deutz 310 D 26FK, reg. št. KR K3
133. gni-57038
Cof Oton, Bunčani 51, Veržej, delovno knjižico, ser. št. 957847, reg. št. 657.
gnm-57259
Curk Cirila Ana, Čufarjeva ulica 3, Ljubljana,
vozno karto, št. 1473, 100% popust, izdal LPP.
gny-57022
Černe Mirjana, Oševljek 25, Renče, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št.
A 1030670. gnv-56950
Dovžan Ivanka, Dovje 10/d, Mojstrana, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdala
Gospodarska zbornica, leta 1977. gnb-57245
Gornik Robert, Smolnik 9, Ruše, potrdilo o
usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-2027/11-95. gnd-57093
Gradišnik M & A d.o.o. Celje, intelektualne
storitve, Malgajeva 2, Celje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
0166077. gnn-57183
Grobelnik Jožica, Šmiklavž 9, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, delovno knjižico, št. 17584.
gnf-57266
Husanović Elmedin, Trg svobode 1, Trbovlje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1004496. gnd-57143
INTEGRAL AP TRŽIČ d.d., Predilniška 1,
Tržič, licenco, št. 0001023/21 za vozilo FAP
Sanos 315, reg. št. KR G2-128. gnm-57209
Ivšek Marko, Cesta 20. julija 2, Zagorje ob
Savi, delovno knjižico. gng-57040
Jančič Danilo, Plešivo 42, Dobrovo v Brdih,
kmetijski vložek, št. 2610 , izdala UE Nova
Gorica. gnv-57200
Jevšenak Alojz, Tavčarjeva 3, Velenje, 7
delnic KRS Velenje, št. 011704 – 011710.
gnq-57180
Jordan Marta, Jakčeva 17, Ljubljana, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št.
A 200053, za vozilo VW Sharan tip 7M82X5,
izdano dne 27. 11. 1996. gni-57388
Konrad Vida, Čentiba 447/b, Lendava –
Lendva, delovno knjižico. gne-57117
KOS & CO., d.o.o., Log, Cesta OF 27,
Brezovica
pri
Ljubljani,
licenco,
št.
0001071/25 z dne 20. 1. 1998 za tovorno
vozilo z reg. tablico LJ A9-265, izdala GZ Slovenije. gnf-56991
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Koželj Dušan, Adamičeva cesta 5, Šmarje-SAP, delovno knjižico. gng-57415
Krajnc Igor, Abramova 10, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-3840-00/95. gno-57132
KTMM d.o.o., Rudnik 14, Kočevje, licenco
št. 469/21 za tovorno vozilo z reg. oznako CE
64-54V. gny-57447
Kur Alojz, Stavešinci 3/a, Spodnji Ivanjci,
delovno knjižico. gne-57167
Leskovec Redek Kristiane, Na Lazih 16,
Brezovica pri Ljubljani, delovno knjižico.
gnx-56927
Lindič Mateja, Pod Trško goro 43, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 23611, izdala
Visoka upravna šola v Ljubljani. gnu-56976
Mavrovič Marko, Levstikova 6, Grosuplje,
vozno karto, št. 842 s 100% popuston in
spremljevalcem, izdal LPP. gnr-57454
Merhar Gregor, Martina Krpana 7, Ljubljana, delovno knjižico. gni-57463
Merhar Silvo, Sodnikarjeva 9, Brezovica pri
Ljubljani, delovno knjižico. gnj-57462
Možina Hugon, Chengdujska cesta 14,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila, št. B 0060504. gnl-56985
Osvald Nina, Prušnikova 7, Ljubljana-Šentvid, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnq-56930
PERI d.o.o., Cesta Dolomitskega odreda
186, Ljubljana, licenco, št. 1830/34, izdano
dne 16. 3. 1998 pri Gospodarski zbornici Slovenije, za vozilo LJ 26-88L. gnv-57300
Planko Irena, Cmereška Gorca 12/a, Šmarje pri Jelšah, študentsko izkaznico, št.
01095198, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljana. gnv-57400
Podgoršek Marina, Jakčeva 8, Ljubljana,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0273664. gni-57367
Popović Goran, Ruska ulica 5, Ljubljana,
delovno knjižico. gns-57328
Povše Boris, Roje 1, Trebelno, licenco št.
004187/14913/03-KN67/2000, izdana 10.
12. 1997 pri OZS, za vozilo z reg. oznako NM
97-02P. gny-57272
Resman Mihol, Gornji trg 22, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-840-12/91. gnq-57230
RT gradnja jaht d.o.o., Ljutomerska cesta
28, Gornja Radgona, vpisni list za čoln, št.
01-03-869/1-99, izdan 28. 7. 1999 za ladjo
IZ-1709, št. 01-03-840/1-98, izdan 23. 7.
1998 za ladjo IZ-1560 “MIRNA”, št.
01-03-644/1-1999, izdan 1. 7. 1999 za ladjo
IZ-1659 “ILOVA”. gni-57438
Simončič Marija, Na jami 10, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1013900. gnp-57481
Stanjko Mitja, Golnik 166, Golnik, študentsko izkaznico, št. 307784, izdala Ekonomska
fakulteta. gnh-56989
Stibilj Jerica, Velike Žablje 53, Dobravlje,
študentsko izkaznico, št. 27222, izdala Visoka
upravna šola v Ljubljani. gnl-57414
Stojanović Marija, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 11000574, izdala Visoka šola za zdravstvo. gny-56997
Stopar Štefanija, Ledina 70, Sevnica, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št.
A 1012441. gng-57265
Špegelj Vili, Sp. Dolič 10, Vitanje, delovno
knjižico, ser. št. 0415693, reg. št. 17002,
izdana 15. 10. 1998 v Slovenskih Konjicah.
gnq-56955
Šuvak Andrija, Osenjakova 12, Ljubljana,
delovno knjižico. gnh-57464
Tomičić Prezelj Nino, Polanškova 2, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1100485. gnx-57273
ULTRA d.o.o., C.Otona Župančiča 23a, Zagorje ob Savi, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1005047 za vozilo
Renault Laguna 1,6. gnp-57181
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Vehar Damjana, Koče 61/a, Prestranek,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1006468. gnz-57075
VIGRAD, TRGOVINA, POSREDOVANJE,
PROIZVODNJA, D.O.O., Cesta na Ostrožno
101, Celje, kopijo licence za prevoze št.
249/21, izdana 27. 11. 1997 za tovorno vozilo IVECO z reg. oznako CE K1-526.
gnq-57155
Zakrajšek Matjaž, Dantejeva 29, Piran –
Pirano, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 01/05948/1994 z dne 8. 9. 1994.
gnc-57444
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska
55, Ljubljana, preklicuje naslednje službene izkaznice pooblaščenih uradnih oseb, in sicer:
– Frančič Janez, zaposlen na Davčnem uradu Murska Sobota, na delovnem mestu inšpektor III; pod registrsko številko 10335, izdano 1.
8. 1996,
– Agrež Frančiška, zaposlena na Davčnem
uradu Celje, na delovnem mestu višji inšpektor
MF; pod registrsko številko 0450, izdano dne
1. 8. 1996,
– Gabrič Tomažin Brigita, zaposlena na Davčnem uradu Brežice na delovnem mestu vodja
skupine – pomočnik direktorja; pod registrsko
številko 0321, izdano dne 1. 8. 1996,
– Orač Jurij, zaposlen na Davčnem uradu
Brežice, na delovnem mestu inšpektor za hitre
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preglede – inšpektor III; pod registrsko številko
0338 izdano dne 1. 8. 1996,
– Karneža Sintič Darja, zaposlena na Davčnem uradu Celje, na delovnem mestu vodja
skupine – pomočnik direktorja; pod registrsko
številko 0440 izdano dne 1. 8. 1996,
– Štefanič Milena, zaposlena na Davčnem
uradu Novo mesto na delovnem mestu inšpektor za hitre preglede – inšpektor III; pod registrsko številko 12399, izdano dne 1. 8. 1996,
– Fritz Nada, zaposlena na Davčnem uradu
Koper, na delovnem mestu republiški inšpektor I; pod registrsko številko 06110, izdano
dne 1. 8. 1996,
– Sapač Darinka, zaposlena na Davčnem
uradu Murska Sobota, na delovnem mestu višji
inšpektor MF; pod registrsko številko 10324,
izdano dne 1. 8. 1996,
– Radinja Borut, zaposlen na Posebnem
davčnem uradu na delovnem mestu vodja skupine – pomočnik direktorja; pod registrsko številko 02493, izdano dne 22. 7. 1998,
– Leban Simon, zaposlen na Davčnem uradu Nova Gorica; pod registrsko številko 11369,
izdano dne 1. 8. 1996,
– Konte Breda, zaposlena na Davčnem uradu Ljubljana, na delovnem mestu višji inšpektor
MF; pod registrsko številko 08168, izdano dne
1. 8.1996,
– Koren Jovanka, zaposlena na Davčnem
uradu Ljubljana, na delovnem mestu višji in-

špektor MF; pod registrsko številko 08183,
izdano dne 1. 8. 1996,
– Vrhunc Janez, zaposlen na Davčnem uradu Ljubljana, na delovnem mestu inšpektor za
hitre preglede – inšpektor III; pod registrsko
številko 08224, izdano dne 1. 8. 1996,
– Markl Mitja, zaposlen na Davčnem uradu
Brežice, na delovnem mestu sodelavec I – izterjevalec II; pod registrsko številko 032, izdano dne 1. 8. 1996,
– Kostevc Igor, zaposlen na Davčnem uradu Brežice, na delovnem mestu sodelavec I –
izterjevalec II; pod registrsko številko 031, izdano dne 1. 8. 1996,
– Leskovec Marjan, zaposlen na Davčnem
uradu Ljubljana, na delovnem mestu sodelavec
I – izterjevalec II; pod registrsko številko
0827,izdano dne 1. 8. 1996,
– Filipič Anton, zaposlen na Davčnem uradu Maribor, na delovnem mestu sodelavec I –
izterjevalec II; pod registrsko številko 0952,
izdano dne 1. 8. 1996,
– Nakič Leon, zaposlen na Davčnem uradu
Koper, na delovnem mestu referent I – izterjevalec I; pod registrsko številko 0693, izdano
dne 15. 10. 1997,
– Merčun Cedilnik Anamarija, zaposlena
na Davčnem uradu Ljubljana, na delovnem
mestu sodelavec I – izterjevalec II; pod registrsko številko 0825, izdano dne 1. 8. 1996.
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VSEBINA
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.G
ZJN-13.S
ZJN-14.S
ZJN-15.B
ZJN-15.G
ZJN-15.S
ZJN-18

3509
3509
3510
3528
3543
3558
3560
3561
3562
3563
3570
3573
3577

Javni razpisi

3577

Javne dražbe

3584

Razpisi delovnih mest

3585

Druge objave

3585

Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP

3587
3587

Evidenca statutov sindikatov

3587

Objave po 64. členu Zakona o medijih

3587

Objave delniških družb
Odkupi poslovnih deležev družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Razširitev dnevnega reda
Nasprotni predlog

3587
3587
3587
3588
3600
3600

Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe in zavarovanja
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih

3600
3600
3602
3607
3607
3607

Sodni register, vpisi po ZGD
LJUBLJANA
MURSKA SOBOTA

3607
3607
3609

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

3609
3609
3609
3610
3611
3614
3614
3615

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni
list RS, d.o.o. – Direktor Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS, d.o.o., Tisk Tiskarna
SET, d.d., Vevče – Internet http://www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

