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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. 2- 01
Ob-51676
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: zdravstveni potrošni material: 1. Zdravila - 1.403,686.371 SIT; 2.
Obvezilni in sanitetni material 300,000.000 SIT; 3. Reagenti in kemikalije - 320,000.000 SIT; 4. Medicinski potrošni material - 400,000.000 SIT. Ocenjene vrednosti vsebujejo DDV.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: julij/avgust.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: nabavna služba, Monika Lepoša, univ. dipl. ekon.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: za javne razpise pod
1. točko Zdravila, pod 2. točko Obvezilni in
sanitetni material in pod 4. točko Medicinski potrošni material bo naročnik priznal
usposobljenost ponudnikom za obdobje treh
let, za javni razpis pod 3. točko Reagenti in
kemikalije pa bo naročnik priznal usposobljenost ponudnikom za obdobje enega leta.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 7. 2001.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 3- 01
Ob-51677
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
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njih 12 mesecih: nezdravstveni potrošni
material: 1. Živila in material za prehrano - 380,000.000 SIT; 2. Kurilno olje 184,567.953 SIT.
Ocenjeni vrednosti vsebujeta DDV.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: julij/avgust.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
nabavna služba, Marija Žlender, univ.
dipl. ekon.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: za javni razpis pod
1. točko Živila in material za prehrano bo
naročnik ponudnikom priznal usposobljenost za obdobje treh let, za javni razpis pod
2. točko Kurilno olje pa bo naročnik ponudnikom priznal usposobljenost za obdobje
enega leta.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 7. 2001.
Splošna bolnišnica Maribor

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku
Preklic
Št. 56/01
Ob-51785
OŠ Šalek, Šalek 87, Velenje, preklicuje
javni razpis za oddajo naročil blaga po odprtem postopku za živila in material za prehrano, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
54 z dne 29. 6. 2001, Ob-51453, zaradi
izpada določenih prehrambenih artiklov iz
seznama živil.
Osnovna šola Šalek, Velenje
Popravek
Ob-51746
V javnih razpisih za oddajo javnega naročila št.:
– JN 21/01 za ”dobavo kostanjevih drogov in betonskih elementov za nadzemne
električne vode v obdobju 2001/2002”,

Leto XI

Št. 4 /01
Ob-51678
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: nezdravstvene
storitve: 1. G+O+I vzdrževalna dela 220,000.000 SIT.
Ocenjena vrednost vsebuje DDV.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: julij/avgust.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: nabavna služba, Marija Žlender, univ. dipl. ekon.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: za javni razpis G+O+I
vzdrževalna dela bo naročnik ponudnikom
priznal usposobljenost za obdobje treh let.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 7. 2001.
Splošna bolnišnica Maribor

– JN 22/01 za “dobavo kovinske opreme za električne vode v obdobju
2001/2002”,
– JN 23/01 za “dobavo kabelskih omaric, varovalne in zaščitne opreme v obdobju
2001/2002”
– JN 24/01 za “dobavo stikalnih naprav
S.N. v obdobju 2001/2002”,
objavljenih v Uradnem listu RS, št. 50 z
dne 15. 6. 2001, Ob-50400 (JN 21/01),
Ob-50398 (JN 22/01), Ob-50397 (JN
23/01) in Ob-50396 (JN 24/01) se pri
vseh popravi 15. točka in se pravilno glasi:
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (89,474%
delež),
– kakovost dobave (5,263% delež),
– rok plačila (5,263% delež).
Maksimalno število možnih točk iz
vseh meril bo tako največ 95 (prej 100).
Elektro Ljubljana d.d.
Popravek
Ob-51747
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila št.: JN 25/01 z ”dobavo distribucijskih transformatorjev S.N./N.N. v obdobju
2001/2002”, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 50 z dne 15. 6. 2001 Ob-50401 se
popravi 15. točka in se pravilno glasi:
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (78,947%
delež),
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– kakovost dobave (15,790% delež),
– rok plačila (5,263% delež).
Maksimalno število možnih točk iz
vseh meril bo tako največ 95 (prej 100).
Elektro Ljubljana d.d.
Št. 405-76/2001
Ob-51508
1. Naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in Univerza v Mariboru.
2. Naslov predstavnika naročnikov:
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, telefaks
01/431-23-27, telefon 01/431-22-49
(Urad za investicije).
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
vgradnja opreme za praktični pouk na
šolskem posestvu – vinogradništvo vinarstvo – Meranovo (Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, navesti sklope in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki lahko nudijo le opremo za v celoti.
4. Kraj dobave: Fakulteta za kmetijstvo
Maribor – šolsko posestvo na Meranovem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pričetek –
takoj po podpisu pogodbe, zaključek – september 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Proplus d.o.o.,
2000 Maribor, Strma ul. 8, tajništvo; kontaktna oseba: Bojana Sovič, tel.
02/250-41-10, faks 02/250-41-35.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virmansko plačilo na ŽR 51800-601-62499 pri APP, podr. Maribor, pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 8. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Proplus d.o.o., 2000 Maribor,
Strma ul. 8, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. 8. 2001, ob
11. uri, Proplus d.o.o., 2000 Maribor, Strma ul. 8, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija, v višini 10% ocenjene
ponudbene vrednosti, z veljavnostjo do
izročitve bančne garancije za dobro izvedbo del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z navodilom o izvrševanju proračuna RS
in razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta
izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih naročilih, 47. člen): pravna ali fizična
oseba ali skupina izvajalcev v skupnem nastopu.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
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pogojev po 41. do 43 členu zakona o
javnih naročilih: pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe do 30. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena ob izpolnjevanju vseh
pogojev, predvidenih z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana, telefaks
01/431-23-27, telefon 01/431-22-49
(Urad za investicije – Slobodan Milojević).
Ogled objekta je možen po predhodni
najavi na upravi Fakultete za kmetijstvo Maribor, tel. 02/050-58-00.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa (na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZJN): /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2001.
RS, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport in
Univerza v Mariboru
Št. 01/2001
Ob-51509
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Slovenske Konjice d.o.o.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 3,
3210
Slovenske
Konjice,
tel.
03/758-04-00, faks 03/758-04- 16.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 1 komad
vozilo za prebijanje kanalov in črpanje
fekalij, sestavljeno iz ustrezne šasije podvozja 4 x 2, moč motorja ca. 280 KM,
nadgradnja prostornine ca. 6 m3 (ca. 2
m3 voda + 4 m3 fekalij). Vozilo in nadgradnja tovarniško nova.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice d.o.o., Celjska cesta
3, 3210 Slovenske Konjice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 4 mesece po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ponudnik
lahko:
a) dvigne razpisno dokumentacijo osebno v tajništvu Javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice, Celjska cesta 3, 3210
Slovenske Konjice,
b) na faks 03/758-04-16 zaprosi za posredovanje razpisne dokumentacije po pošti. Naročnik posreduje razpisno dokumentacijo pod pogojem, da ponudnik predloži
kopijo virmana za znesek 12.000 SIT, kar
predstavlja stroške razpisne dokumentacije, plačane na žiro račun naročnika št.
50720-601-17286 in posreduje davčno in
matično številko ponudnika ter telefonsko
in telefaksno številko kontaktne osebe ponudnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prejmejo vsak delovni dan (od ponedeljka do petka) med 8.
in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški razpisne dokumantacije znašajo 12.000 SIT, številka žiro računa naročnika je 50720-601-17286.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: naročnik mora ponudbe prejeti najkasneje do 8. 8. 2001 do
vključno 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice d.o.o., Celjska cesta 3,
3210 Slovenske Konjice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 8. 2001 ob
12. uri v prostorih naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: potrebno je predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 3,000.000 SIT od pogodbene vrednosti. Bančna garancija mora biti
veljavna do 31. 10. 2001.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumantaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 10. 2001, datum odločitve do 15. 9.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: uporaba meril je natančno opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2001.
Javno komunalno podjetje
Slovenske Konjice d.o.o.
Ob-51510
1. Naročnik: Občina Loška dolina.
2. Naslov naročnika: Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.
01/705-78-08, faks 01/705-78-05.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pohištvena oprema novozgrajenih prostorov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
samo za celotno naročilo.
4. Kraj dobave: Osnovna šola heroja
Janeza Hribarja, 1386 Stari trg pri Ložu.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: izdelava in
dobava opreme do 10. 8. 2001, začetek
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montaže na objektu 10. 8. 2001, zaključek
montaže 25. 8. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Loška
dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386
Stari trg pri Ložu, Robert Gradišar, tel.
01/705-78-08, faks 01/705-78-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV
vključen), na bančni račun številka:
50110-630-810337, sklicna številka model 00 03308.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 7. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Loška dolina, Cesta
Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri
Ložu, v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj
– ponudba – oprema osnovne šole”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 7. 2001 ob 12. uri, Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386
Stari trg pri Ložu, mala sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvidno 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: razvidno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 8. 2001 in 23. 7.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, garancijski rok 15%, reference 10%,
plačilni pogoji 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2001.
Občina Loška dolina
Št. 1.7.-3638/2001
Ob-51521
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,
1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: tolčenec
18075 m3, sipina 575 m3.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: po dispoziciji kupca.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dovoljene.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: konec 31. 12.
2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske
železnice, d.d., Center za nabavo, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
00386-0-1-29-14-833.
(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 50100-601-5014744, 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: 9. 8. 2001 do 9. 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:
9. 8. 2001 ob 10. uri, SŽ, Center za nabavo (soba 606), Kolodvorska 11.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni rok plačila je 60 dni od datuma dobave.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
– ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije, ali je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
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 druga pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki
je predmet javnega naročila;
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da je finančno in poslovno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi;
– da ima reference, ki je predmet javnega naročila;
– da je imel v obdobju enega leta pred
pričetkom naročila ves čas pravočasno in v
celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev, ki sodelujejo
z njim v ponudbi;
– predloži pisna dokazila in informacije,
iz katerih je razvidno, da ponudnik razpolaga z najnovejšimi certifikati kakovosti.
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14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
31. 12. 2001, predvideni izbor do 10. 8.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni pogoji, reference.
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: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Slovenske železnice, d.d.
Št. 1.7.-3641/2001
Ob-51554
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,
1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: kretniški deli:
– 13 kosov kretniških src,
– 7 kosov kretniških ostric,
– 3 kose menjal (komplet),
– 5 kosov sklopov za kretnice.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
oddaja naračil po pozicijah.
4. Kraj dobave: Centralno skladišče Zalog, Kriva pot 38, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost varijantnih ponudb:
variantne ponudbe so dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: datum zaključka dobave: 31. 10. 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: 4.760 SIT – virman na žiro
račun 50100-601-5014744, pri APP Ljubljana, tuji pa 25 EUR na devizni račun NLB
(50100-620-133-900-7100-59383/4).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 8. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d., Center za nabavo (soba 606), Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 8. 2001 ob 13. uri, SŽ, d.d., Center za
nabavo, Kolodvorska 11.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica z menično izjavo v višini 5% od vrednosti
ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila
in/sklicevanje na določila v predpisih:
minimalni rok plačila = 60 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
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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
celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev, ki sodelujejo z
njim v ponudbi;
– predloži pisna dokazila in informacije,
iz katerih je razvidno, da ponudnik razpolaga z najnovejšimi certifikati kakovosti.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvide ni datum določitve o
sprejemu ponudbe:
– veljanost ponudbe 31. 10. 2001,
– predvideni izbor do 16. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
Center
za
nabavo,
faks
01/29-14-833; e-pošta: center.nabavo@slo-zeleznice.si.
Slovenske železnice, d.d.
Št. 1.7.-3642/2001
Ob-51555
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,
1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti:
– 22.616 kosov pritrdilnih ploščic za
K pritrditev,
– 1.000 kosov spojnih vijakov M24x
130,
– 2.020 kosov T vijakov za SKL 2 pritrditev M22x48,
– 159.668 dvojnih elastičnih podložk,
– 24.000 kosov tirfonov L=150 mm,
– 43.252 kosov tirfonov L=160 mm,
– 3.200 kosov tirfonov za kape 18x
110 mm.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
oddaja naročila po pozicijah.
4. Kraj dobave: Centralno skladišče Zalog, Kriva pot 38, Ljubljana.
5. Sprejemljivost varijantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: zaključek dobave najkasneje do 31. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske železnice, d.d., Center za nabavo (Emir Kambur), Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, tel.
00386 (0)1 29 14 492, 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: 4.760 SIT – virman na žiro
račun 50100-601-5014744, pri APP Ljubljana, tuji pa 25 EUR na devizni račun NLB
(50100-620-133-900-7100-59383/4).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 8. 2001 do 9. 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:
8. 8. 2001 ob 11. uri, SŽ, d.d., Center za
nabavo (soba 606), Kolodvorska 11.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica z menično izjavo – 5% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/sklicevanje na določila v predpisih: minimalni
rok plačila = 60 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
celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev, ki sodelujejo z
njim v ponudbi;
– predloži pisna dokazila in informacije,
iz katerih je razvidno, da ponudnik razpolaga z najnovejšimi certifikati kakovosti.

14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvide ni datum določitve o
sprejemu ponudbe:
– veljavnost ponudbe 31. 10. 2001,
– predvideni izbor do 16. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
Center
za
nabavo,
faks
01/29-14-833; e-pošta: center.nabavo@slo-zeleznice.si.
Slovenske železnice, d.d.
Št. JN 5-2001
Ob-51605
1. Naročnik: Snaga javno podjetje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nasipna 64, 2000
Maribor;
faks
02/33-27-661;
tel:
02/33-14-330; e-mail: info@snaga-mb.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: smetiščno vozilo za pobiranje in odvoz odpadkov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
vozilo se mora ponuditi v celoti (šasija +
nadgradnja); vrednostno mora biti opredeljena posebej šasija in nadgradnja ter celotno vozilo skupaj.
4. Kraj dobave: dobava fco. Snaga javno podjetje d.o.o., Nasipna 64, 2000 Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava kompletnega vozila do 31. 12. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Snaga javno
podjetje d.o.o., Nasipna 64, 2000 Maribor, v blagajni podjetja.
(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: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 3.000 SIT v gotovini na
blagajni podjetja ali z nakazilom na transakcijski račun TRR: 04515-0000175787 z
oznako “RD za JN5/01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 8. 2001 do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Snaga javno podjetje d.o.o.,
Nasipna 64, 2000 Maribor – v tajništvo podjetja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 8. 2001 ob 11.30 v prostorih naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% vrednosti javnega razpisa.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je minimalno 60 dni od podpisa prevzemnega zapisnika.
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
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o javnih naročilih: pogoji so podani v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb; naročnik bo odločitve sprejel najkasneje do 31. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so opisana in ovrednotena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: podrobnejše informacije lahko ponudniki dobijo na naslovu naročnika ali po
tel: 02/33-14-330 pri Branku Kosiju ali Miranu Čurinu.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2001.
Snaga javno podjetje d.o.o.
Maribor
Št. 165/01
Ob-51610
1. Naročnik: Javni zavod Obalne lekarne Koper, Kidričeva ulica 2, Koper.
2. Naslov naročnika: Kidričeva ulica 2,
Koper,
tel.
05/611-00-40,
faks
05/611-00-44.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izvedba
notranje opreme lekarne Semedela v
skladu z izvedbenim načrtom, in sicer:
– opremo za oficino,
– opremo za materialko,
– opremo pisarne vodje lekarne,
– opremo prostora za magistralno recepturo,
– opremo prostora za aseptiko,
– oprema pomivalnice,
– opremo čajne kuhinje,
– opremo sprejemnega prostora,
– oprema garderobe,
– opremo sanitarij,
– transport, zavarovanje in montaža,
– tehnika (razen točk od 1 do 4),
– svetilke, stoli in ostala oprema (razen
točk od 6 do 13).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov:
ponudbo predložiti v celoti.
4. Kraj dobave: fco lekarna Semedela.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da, poleg osnovne, upoštevati vse specifikacije.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september
2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javni
zavod Obalne lekarne Koper, Kidričeva
ulica 2, Koper, Barbara Sever, tel.
05/611-00-14.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago od ponedeljka do
petka, od 7. do 15. ure, za 11.900 SIT
(vključen DDV).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT + 19% DDV.
Znesek je potrebno virmansko nakazati na
žiro
račun
javnega
zavoda
51400-603-30692, pri Agenciji za plačilni
promet Koper.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-

nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
31. 7. 2001 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Obalne lekarne Koper, Kidričeva ulica 2, 6000 Koper.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 31. 7. 2001
ob 12. uri, na sedežu naročnika.
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: glavni
pogoji plačila se bodo dokončno oblikovali
v pogodbi.
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: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 9. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 15. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: pri ocenjevanju bodo kot merila upoštevana:
– cena,
– reference,
– dobavni (izvedbeni) rok,
– plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2001.
Javni zavod Obalne lekarne Koper
Št. 8-01
Ob-51681
1. Naročnik: Zavod ŠRC Tivoli.
2. Naslov naročnika: Celovška 25,
1000 Ljubljana, tel. 43-15-155, faks
23-17-784.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
športne dvorane Tivoli.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko ponudijo vse tri oblike - za en
sklop, več sklopov ali vse skupaj, sklopi so
naslednji:
a) izolacijski material za pokrivanje ledene ploskve,
b) športni pod - montažno demontažni
parket,
c) premični košarkaški koši z lastno težo,
d) dvoranski semafor,
e) pomične tribune s sedeži.
4. Kraj dobave: Dvorana Tivoli, Celovška
25, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
sprejemljive so ponudbe v okviru tehničnih
karakteristik.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum dobave 15. 8. 2001 do 15. 9. 2001.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod ŠRC Tivoli, odedelek športnih objektov, kontaktna
oseba Drago Banovič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacija se
lahko prevzame od 10. 7. 2001, vsak delavnik med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki prevzamejo
razpisno dokumentacijo na osnovi plačila v
višini 21.000 SIT na žiro račun
50104-603-52326, Zavod ŠRC Tivoli z pripisom JR-8T-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
pravilno opremljeno, osebno predložiti do
6. 8. 2001, do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod ŠRC Tivoli, Celovška 25,
1000 Ljubljana, tajništvo oddelka za športne objekte, I. nad., Justina Gosar.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 8. 2001, ob
12. uri, v prostorih Zavoda ŠRC Tivoli, Celovška 25, - I.nad. sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahtevana je bančna garancija v višini 10 %.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
financiranja v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 9/00).
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni izvedbi naročila z opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev in strokovnih
oseb 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: dokazilo o boniteti, dokazilo da je ponudnik proizvajalec, oziroma
uradni zastopnik proizvajalca.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudb do
1. 10. 2001, predvideni datum odločitve
15. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, reference 10%, finančna sposobnost
10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni izveden.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 7. 2001.
Zavod ŠRC Tivoli
Št. 09/01
Ob-51703
1. Naročnik: Komunala Novo mesto
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Komunala Novo
mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, telefaks
07/39-32-505.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
specialnega smetarskega vozila za pobiranje odpadkov.
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(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
nesprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
do januarja 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000
Novo mesto, 07/39-32-450, kontaktna
oseba za razpisno dokumentacijo: Goran
Stanojević, kontaktna oseba za dodatne informacije: Anton Tomažin.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
30.000 SIT na ŽR Komunala Novo mesto
d.o.o., št. 52100-601-11459 pri Agenciji
za plačilni promet Novo mesto z navedbo
“Plačilo RD-nabava smetarskega vozila“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 8. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Novo mesto d.o.o.,
Sektor za razvoj in investicije, Podbevškova
12, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba:
Goran Stanojević.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 8. 2001 ob 11. uri, Komunala Novo mesto d.o.o., Sektor za razvoj in investicije, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
300.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
opredeljeni v razpisni dokumentaciji in pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih naročilih: ponudnik je lahko gospodarska
družba ali samostojni podjetnik z ustreznimi
kvalifikacijami za opravljanje tovrstnih dejavnosti. Ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti
mora poravnane davčne in druge z zakonom
določene obveznosti. Podrobnejše zahteve
so podane v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
3. 9. 2001, predvideni datum odločitve:
10. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ob izpolnjevanju vseh zahtev in pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji, bodo ponudbe ocenjene po merilu najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 7. 2001.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Št. 404-08-127/01-2
Ob-51725
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, številka telefaksa:
01/431-81-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
A) Potopne električne muljne črpalke 30 kosov,
B) Potopne motorne muljne črpalke 15 kosov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj.
A) Potopne električne muljne črpalke.
B) Potopne motorne muljne črpalke.
Možne verzije oddaje sklopov:
– oddaja ponudb za sklop A
– oddaja ponudb za sklop B
– oddaja ponudb za sklop A+B
4. Kraj dobave: skladišče URSZR, Obvozna pot b.š., Ljubljana – Roje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: avgust
2001/september 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana, Boštjan Purkat, 01/471-25-86.
(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 135/2001-ODP) na račun
50100-637-55216. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko, številko javnega razpisa, sklic na številko) ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 30. 7. 2001 do
12. ure
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS, prevzemnik je sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: “Ne odpiraj, ponudba MORS, št. 135/2001-ODP – muljne
črpalke“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 31. 7. 2001 ob 9. uri, na naslovu:
MORS, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema računa na naročnikov naslov.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen: ni predvideno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih:
Posebni pogoji:
1. Da nima blokiranega žiro računa v
preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti;
2. Da bo v primeru sklenitve pogodbe
sprejel 30 dnevni plačilni rok od uradnega
prejetja računa na kupčev naslov;
3. Da bo podpisal in žigosal izjavo o
izpolnjevanju tehničnih podatkov in zahtev
naročnika;
4. Da bo podpisal in žigosal ponudbo
cene;
5. Da bo podpisal in žigosal vzorec
pogodbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do končne izvedbe poslov, odločitev o sprejemu ponudbe predvidoma do konca avgusta 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudniki, ki bodo izpolnili pogoje za usposobljenost in sposobnost bodo ocenjeni na podlagi ocenjevalnih kriterijev:
a) vrednost ponudbe – utež 0,70
Število točk

Kriterij

70
najnižja cena
1.00 – 69.99 najnižja cena x 100
ponujena cena
Pridobljeno oceno se pomnoži z utežjo
in tako dobi število točk za merilo.
b) Rok dobave – utež 0,20
Število točk

Kriterij

20
najkrajši dobavni rok
1.00 – 19.99
najkrajši dobavni
rok x 100
ponujeni dobavni rok
Pridobljeno oceno se pomnoži z utežjo
in tako dobi število točk za merilo.
c) Garancijski rok – utež 0,10
Število točk

Kriterij

10
1.00 – 9.99

najdaljši garancijski rok
ponujen garancijski
rok x 100
najdaljši garancijski rok

Pridobljeno oceno se pomnoži z utežjo
in tako dobi število točk za merilo.
Najugodnejša ponudba lahko pridobi
maksimalno 100 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 7. 2001.
Ministrstvo za obrambo RS
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Zavrnitev vseh ponudb
Št. 33303/1/2001-7
Ob-51528
Naročnik Občina Trbovlje, Mestni trg 4,
1420 Trbovlje, v skladu s 77. členom Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00)
objavlja svojo odločitev, da je zavrnil vse
ponudbe, ki so prispele na javni razpis o
oddaji gradnje: Rekonstrukcije letnega bazena v Trbovljah (strojna, gradbena in elektro dela), objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 16-17 z dne 9. 3. 2001, pod št.
33303/02/01-201.
Občina Trbovlje

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
10.000
SIT,
ŽR
52010-630-7059.
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 Vipava, Glavni trg 15,
5271 Vipava, s pripisom: “Ne odpiraj – Modernizacija LC 458480”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 7. 2001 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Vipava.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni po odpiranju.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika,
– garancijski rok,
– v skladu z merili iz razpisnih pogojev.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2001.
Občina Vipava

Št. 34404-9/01
Ob-51488
1. Naročnik: Občina Vipava.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 15,
5271 Vipava, tel. 05/364-34-10, faks
05/364-34-12, e-mail: obcina.vipava@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: modernizacija lokalne ceste LC 458480 Trebižani–Erzelj–Lenivec.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: da.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava PID
dokumentacije.
4. Kraj izvedbe: Trebižani–Erzelj, v dolžini 1.400 m.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del: avgust 2001, dokončanje del: september
2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Vipava, Pavel Perhavec, tel. 05/364-34-10.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do
14. ure.

Št. 351-1/2001-04
Ob-51489
1. Naročnik: Občina Muta.
2. Naslov naročnika: Občina Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta, tel. 02/876-18-23,
faks 02/876-11-14.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
prostorov za knjižnico Muta, Glavni trg
17, Muta.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: dela se oddajajo za celoto.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Muta.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden pričetek del je 1. 8. 2001, predviden zaključek
del je 30. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Muta,
Občinska uprava, kontaktna oseba je Ferdo Jehart, univ. dipl. inž. grad., tel.
02/876-18-23, faks 02/876-11-14.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan med
8. in 14. uro, ob petkih od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT nakazati na žiro

ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku
Popravek
Št. 352/1-10/98
Ob-51726
V javnem razpisu za izgradnjo komunalne infrastrukture ZN Grivče II, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 52 z dne 22. 6. 2001,
Ob-50941, Št. 352/1-10/98, se 10. točka pravilno glasi:
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: prvovrstna bančna garancija v vrednosti 750.000
SIT.
Občina Ajdovščina

Št.
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račun št. 51860-630-25685, s pripisom
Knjižnica Muta.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: petek, 27. 7. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Muta, Občinska uprava, Glavni trg 17, 2366 Muta (tajništvo).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponedeljek, 30. 7. 2001 ob 9. uri, v sejni
sobi Občine Muta.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% od pogodbene vrednosti del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od dneva prejetja zahtevka.
12. 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.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati še
45 dni od datuma odpiranja ponudb, odločitev o sprejemu ponudbe bo v roku 15 dni
od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference (opredeljeno v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2001.
Občina Muta
Št. 5/45
Ob-51511
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, gradbenih del, obrtniških del, elektroinstalacije in strojne instalacije ter fekalne in
meteorne kanalizacije za “Izgradnjo pokopališča Ankaran, I faza“.
(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: pokopališče Ankaran
na parceli št. 530, 531in 1325 vse v k.o.
Oltra.
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

Stran

4212 / Št. 56 / 6. 7. 2001

20. 8. 2001, dokončanje del 20. 11.
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: od 7. 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.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 8. 2001 do 10. ure.
(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.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 8. 2001 ob 12. uri, na sedežu Komunale
Koper, Ulica 15. maja 4, Koper.
10. Navedba finančnega zavarovanja
za resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (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: 2. 10. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
20. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudbe: ponudbena cena, garancijski rok, plačilni pogoji, rok izvršitve del.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico oddati
izvajanje druge faze obravnavanega objekta
skladno z drugim odstavkom 89. člena
ZJN-1.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 8 z dne
2. 2. 2001, Št. II-37/1.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2001.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
Št. 353-65/01
Ob-51512
1. Naročnik: Občina Zagorje ob Savi.
2. Naslov naročnika: Cesta 9. avgusta
5, 1410 Zagorje ob Savi, tel. 03/56-55
706, faks 03/56-64 011.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
vodovoda Šentlambert, II. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov,obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop,več sklopov ali vse
skupaj: ponudnik mora predložiti ponudbo
za izvedbo celotnega razpisanega dela.
(c) Podatki o namenu naročila,kadar
vključuje izdelavo projektov: /
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4. Kraj izvedbe del: Krajevna skupnost
Senožeti – Tirna.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek del
avgust 2001, dokončanje del oktober 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba,od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Zagorje ob
Savi, Oddelek za gospodarske javne službe, C. 9. avgusta 5,1410 Zagorje ob Savi,
kontaktna oseba Ivo Vrtačnik ali Andrej Drnovšek, tel. 03/56-55-705.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
tega razpisa, od 7. do 12. ure, vsak delovni
dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 11.900 SIT naj ponudniki poravnajo pred dvigom dokumentacije na ŽR
52720-630-10077 – proračun občine Zagorje ob Savi. V ceni je vštet 19% DDV.
8. (a) Datum in ura,do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 7. 8. 2001 do 12.
ure, ne glede na vrsto prenosa.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z oznako ponudnika in z napisom:
“Ne odpiraj – ponudba vodovod Šentlambert, II. faza”.
(b) Naslov,kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Zagorje ob Savi, Cesta
9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, vložišče.
9. Datum,čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 8. 2001 ob
12. uri, v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi,
C. 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi. Predstavniki ponudnikov morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe,če so zahtevana: ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000
SIT, z veljavnostjo 60 dni od datuma odpiranja ponudb in ostale garancije, navedene v
razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik, 50% najmanj
v roku 90 dni od potrditve situacij, 50% do
30. 12. 2001
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen ZJN): ni predvideno.
13. Pogoji,ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti po 41. do
43. členu ZJN: vsebina listin, ki jih mora
predložiti ponudnik za dokazovanje pogojev, je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum,do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 8. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 20. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: v razpisni dokumentaciji bodo natančneje opredeljena.
Izhodišča za izbor najugodnejšega ponudnika pa bodo: ponujena cena, reference na tovrstnih delih garancija in plačilni
pogoji.

Najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo pojasnila razpisne dokumentacije v najkrajšem možnem času posredoval ponudnikom le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
potekom roka za predložitev ponudb.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 6. 2001.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 12/2001
Ob-51556
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Občina Žalec.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, Ljubljana in Savinjske čete 5, Žalec.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbeno obrtniška in instalacijska dela z zunanjo ureditvijo.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ne.
4. Kraj izvedbe: VDC Žalec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 9. 2001 –
dokončanje 30. 11. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Žalec,
Savinjske čete 5, Žalec, Alen Srebočan.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 6. 7. 2001
do 7. 8. 2001 do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
Občine Žalec, št.: 50750-630-10238.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 8. 2001 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Žalec, Savinjske čete
5, Žalec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 8. 2001 ob 12. uri, na Občini
Žalec, Savinjske čete 5, Žalec.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedno 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): navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedeno 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: 28. 6. 2001.
RS, Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve in
Občina Žalec

16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 6. 2001.
RS, Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve in
Občina Slovenska Konjice

Št. 08/2001
Ob-51557
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Občina Slovenske
Konjice.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, Ljubljana in Stari trg 29, Slovenske Konjice.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbeno obrtniška in inštalacijska dela z zunanjo ureditvijo.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ne.
4. Kraj izvedbe: VDC Slovenske Konjice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 9. – 31. 10.
2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Valerija Lesjak.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 6. 7. do 6. 8.
2001 do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro
račun Občine Slovenske Konjice, št.:
50720-630-10152.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 8. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 8. 2001 ob 12. uri, Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.

Št. 352-05/2001
Ob-51560
1. Naročnik: Občina Šentjernej.
2. Naslov naročnika: Trubarjeva cesta
5, 8310 Šentjernej, tel. 07/393-35-60,
faks 07/393-35-77.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena in montažna dela pri izgradnji vodovoda Ivanji dol.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu naročila kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ivanji dol pri Šentjerneju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 15. 9. 2001
do 30. 1. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, Šentjernej, Milan Jakše.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 5.000 SIT – virmansko nakazilo
na ŽR št. 52100-630-40120, sklic na št.
352-05.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 8. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šentjernej, Trubarjeva
cesta 5, 8310 Šentjernej.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 8. 2001 ob 12. uri, sejna soba Občine
Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: kot v
razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot v
razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen ZJN-1): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu ZJN-1: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 5. 10. 2001; predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: 27. 8.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: kot 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: 29. 6. 2001.
Občina Šentjernej
Št. 10/2001
Ob-51583
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve in Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, Ljubljana in Slovenski trg 1, Kranj.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
dnevnega centra v Domu upokojencev
Kranj.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: september november.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Dom upokojencev
Kranj, C. 1. maja 59, Kranj, Habjan Martin.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 6. 7. 2001 do
9. 8. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 20.000 SIT na žiro
račun Doma upokojencev Kranj, št.:
51500-603-31621.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 9. 8. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 8. 2001 ob 12. uri na MDDSZ, Sektor za
investicije, Slovenska 54/I, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2001.
RS, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
in Mestna občina Kranj
Št. 344-01/19-1/2001-01
Ob-51590
1. Naročnik: Občina Prebold.
2. Naslov naročnika: 3312 Prebold,
Hmeljarska
cesta
3,
E-pošta:
OBCINA.PREBOLD@siol.net, faks.: 03 703
64 05, tel.: 03 703 64 00
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnovitvena dela na lokalni cesti G 3229 v
naselju Marija Reka, odsek Otavnik–Huš
v dolžini 1000 m.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se bodo oddala v dveh
sklopih – najugodnejšemu ponudniku
posameznega sklopa.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: naselje Marija Reka –
Velika Reka.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: od 20. 8.
2001 do 15. 9. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Prebold, Hmeljarska c. 3, kontaktna oseba –
Vesolak Anton.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure, od dneva objave
javnega razpisa ter vključno do 18. 7. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (št. bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): plačilo razpisne dokumentacije 5.000 SIT z virmanom na ž.r. št. 50750-630-10313, pred
dvigom dokumentacije, s pripisom “za
razpisno dokumentacijo“.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 7. 2001 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Prebold, Hmeljarska c. 3,
3312 Prebold – tajništvo občine, s pripisom:
“Ne odpiraj – javni razpis za obnovo lokalne
ceste v Mariji Reki, odsek Otavnik–Huš.
9. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 30. 7. 2001 ob 14 uri; Občina
Prebold – sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 45 dni od dneva potrditve obračunske situacije s strani nadzornika gradnje.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41.in 43. členu
zakona o javnih naročilih: so opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni po dnevu odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahtevka za objavo: 29. 6. 2001.
Občina Prebold
Št. 617-101/01-01
Ob-51596
1. Naročnik: Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno
dediščino.
2. Naslov naročnika: Plečnikov trg 2,
1000 Ljubljana tel. 01/2513-267, faks
01/4255-471.
3. (a) Opis in obseg gradnje: investicijsko vzdrževalna in zaščitna dela na spomeniku Republike Slovenije.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki lahko ponudijo vsa
dela, ki so predmet javnega naročila.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: namen naročila je izvedba investicijsko vzdrževalnih in
zaščitnih del na spomeniku RS kot nujni
ukrep za postopno trajno zavarovanje objekta.
4. Kraji izvedbe: Pišece pri Brežicah –
Grad.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 20. 8.
2001. Čas izvedbe je 3 mesece po podpisu pogodbe za investicijsko vzdrževalna dela na spomenikih v lasti RS.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za
kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, 1000
Ljubljana. Kontaktna oseba Igor Peršolja,
tel. 01/2343-123 ali 031/286-750.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak ponedeljek in sredo od 11. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
prejmejo ponudniki brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 8. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija Ministrstvo
za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 8. 2001 ob 13. uri v sobi direktorja Uprave RS za kulturno dediščino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način

plačevanja z roki plačil je določen v navodilih ponudnikom in v pogodbi, kot obvezni
sestavini 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): 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: vsebina listin, ki jih mora
ponudnik predložiti za dokazovanje pogojem je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
30 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve je 10. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 60%, podatki o ponudniku 40%.
Podrobnejša razdelava ocene ponudb je
razvidna v navodilih ponudnikom.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Igor Peršolja tel. 01/2343-123 ali
031/286-750.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: predhodnega razpisa
ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2001.
Ministrstvo za kulturo
Uprava RS za kulturno dediščino
Št. 617-101/01-01
Ob-51597
1. Naročnik: Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno
dediščino.
2. Naslov naročnika: Plečnikov trg 2,
1000 Ljubljana tel. 01/2513-267, faks
01/4255-471.
3. (a) Opis in obseg gradnje: investicijsko vzdrževalna in zaščitna dela na spomeniku Republike Slovenije.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki lahko ponudijo vsa
dela, ki so predmet javnega naročila.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: namen naročila je izvedba investicijsko vzdrževalnih in zaščitnih del na spomeniku RS kot nujni ukrep
za postopno trajno zavarovanje objekta.
4. Kraji izvedbe: Negova v Slovenskih
goricah – Grad.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 20. 8.
2001. Čas izvedbe je 3 mesece po podpisu pogodbe za investicijsko vzdrževalna dela na spomenikih v lasti RS.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za
kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, 1000
Ljubljana. Kontaktna oseba Igor Peršolja
tel. 01/2343-123 ali 031/286-750.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak ponedeljek in sredo od 11. do 13. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
prejmejo ponudniki brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 8. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija Ministrstvo
za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 8. 2001 ob 13. uri v sobi direktorja Uprave RS za kulturno dediščino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki plačil je določen v navodilih ponudnikom in v pogodbi, kot obvezni
sestavini 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): 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: vsebina listin, ki jih mora
ponudnik predložiti za dokazovanje pogojem je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
30 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve je 10. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 60%, podatki o ponudniku 40%.
Podrobnejša razdelava ocene ponudb je
razvidna v navodilih ponudnikom.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Igor Peršolja tel. 01/2343-123 ali
031/286-750.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: predhodnega razpisa
ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2001.
Ministrstvo za kulturo
Uprava RS za kulturno dediščino
Št. 617-101/01-01
Ob-51598
1. Naročnik: Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno
dediščino.
2. Naslov naročnika: Plečnikov trg 2,
1000 Ljubljana tel. 01/2513-267, faks
01/4255-471.
3. (a) Opis in obseg gradnje: investicijsko vzdrževalna in zaščitna dela na spomeniku Republike Slovenije.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki lahko ponudijo vsa
dela, ki so predmet javnega naročila.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: namen naročila je izvedba investicijsko vzdrževalnih in zaščitnih del na spomeniku RS kot nujni ukrep
za postopno trajno zavarovanje objekta.

4. Kraji izvedbe: Vipolže v Goriških Brdih – Vila Vipolže.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 20. 8.
2001. Čas izvedbe je 3 mesece po podpisu pogodbe za investicijsko vzdrževalna dela na spomenikih v lasti RS.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za
kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, 1000
Ljubljana. Kontaktna oseba Igor Peršolja
tel. 01/2343-123 ali 031/286-750.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak ponedeljek in sredo od 11. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
prejmejo ponudniki brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 8. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija Ministrstvo
za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 8. 2001 ob 13. uri v sobi direktorja Uprave RS za kulturno dediščino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki plačil je določen v navodilih ponudnikom in v pogodbi, kot obvezni
sestavini 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): 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: vsebina listin, ki jih
mora ponudnik predložiti za dokazovanje
pogojem je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
30 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve je 10. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 60%, podatki o ponudniku 40%.
Podrobnejša razdelava ocene ponudb je
razvidna v navodilih ponudnikom.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Igor Peršolja tel. 01/2343-123 ali
031/286-750.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: predhodnega razpisa
ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2001.
Ministrstvo za kulturo
Uprava RS za kulturno dediščino

Št.

56 / 6. 7. 2001 / Stran 4215

Št. 617-101/01-01
Ob-51599
1. Naročnik: Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno
dediščino.
2. Naslov naročnika: Plečnikov trg 2,
1000 Ljubljana tel. 01/2513-267, faks
01/4255-471.
3. (a) Opis in obseg gradnje: investicijsko vzdrževalna in zaščitna dela na spomeniku Republike Slovenije.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki lahko ponudijo vsa
dela, ki so predmet javnega naročila.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: namen naročila je izvedba investicijsko vzdrževalnih in
zaščitnih del na spomeniku RS kot nujni
ukrep za postopno trajno zavarovanje objekta.
4. Kraji izvedbe: Spodnji Slemen pri Rušah – Grad Viltuš.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 20. 8.
2001. Čas izvedbe je 3 mesece po podpisu pogodbe za investicijsko vzdrževalna dela na spomenikih v lasti RS.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za
kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, 1000
Ljubljana. Kontaktna oseba Igor Peršolja
tel. 01/2343-123 ali 031/286-750.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak ponedeljek in sredo od 11. do 13. ure.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek):
razpisno dokumentacijo prejmejo ponudniki brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 8. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija Ministrstvo
za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 8. 2001 ob 13. uri v sobi direktorja Uprave RS za kulturno dediščino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki plačil je določen v navodilih ponudnikom in v pogodbi, kot obvezni
sestavini 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): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
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: vsebina listin, ki jih mora
ponudnik predložiti za dokazovanje pogojem je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
30 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve je 10. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 60%, podatki o ponudniku 40%.
Podrobnejša razdelava ocene ponudb je
razvidna v navodilih ponudnikom.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Igor Peršolja tel. 01/2343-123 ali
031/286-750.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: predhodnega razpisa
ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2001.
Ministrstvo za kulturo
Uprava RS za kulturno dediščino
Št. 617-101/01-01
Ob-51600
1. Naročnik: Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno
dediščino.
2. Naslov naročnika: Plečnikov trg 2,
1000 Ljubljana tel. 01/2513-267, faks
01/4255-471.
3. (a) Opis in obseg gradnje: investicijsko vzdrževalna in zaščitna dela na spomeniku Republike Slovenije.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki lahko ponudijo vsa
dela, ki so predmet javnega naročila.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: namen naročila je izvedba investicijsko vzdrževalnih in zaščitnih del na spomeniku RS kot nujni ukrep
za postopno trajno zavarovanje objekta.
4. Kraji izvedbe: Kostanjevica na Krki –
Samostan.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 20. 8.
2001. Čas izvedbe je 3 mesece po podpisu pogodbe za investicijsko vzdrževalna dela na spomenikih v lasti RS.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za
kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, 1000
Ljubljana. Kontaktna oseba Igor Peršolja
tel. 01/2343-123 ali 031/286-750.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak ponedeljek in sredo od 11. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
prejmejo ponudniki brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 8. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija Ministrstvo
za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 8. 2001 ob 13. uri v sobi direktorja Uprave RS za kulturno dediščino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki plačil je določen v navodilih ponudnikom in v pogodbi, kot obvezni
sestavini 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): 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: vsebina listin, ki jih mora
ponudnik predložiti za dokazovanje pogojem je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
30 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve je 10. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 60%, podatki o ponudniku 40%.
Podrobnejša razdelava ocene ponudb je
razvidna v navodilih ponudnikom.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Igor Peršolja tel. 01/2343-123 ali
031/286-750.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: predhodnega razpisa ni
bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2001.
Ministrstvo za kulturo
Uprava RS za kulturno dediščino
Št. 617-101/01-01
Ob-51601
1. Naročnik: Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno
dediščino.
2. Naslov naročnika: Plečnikov trg 2,
1000 Ljubljana tel. 01/2513-267, faks
01/4255-471.
3. (a) Opis in obseg gradnje: investicijsko vzdrževalna in zaščitna dela na spomeniku Republike Slovenije.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki lahko ponudijo vsa
dela, ki so predmet javnega naročila.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: namen naročila je izvedba investicijsko vzdrževalnih in zaščitnih del na spomeniku RS kot nujni ukrep
za postopno trajno zavarovanje objekta.
4. Kraji izvedbe: Grad na Goričkem –
Grad.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 20. 8.
2001. Čas izvedbe je 3 mesece po podpisu pogodbe za investicijsko vzdrževalna dela na spomenikih v lasti RS

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za
kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, 1000
Ljubljana. Kontaktna oseba Igor Peršolja
tel. 01/2343-123 ali 031/286-750.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak ponedeljek in sredo od 11. do 13. ure.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
prejmejo ponudniki brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 8. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija Ministrstvo
za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 8. 2001 ob 13. uri v sobi direktorja Uprave RS za kulturno dediščino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki plačil je določen v navodilih ponudnikom in v pogodbi, kot obvezni
sestavini 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): 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: vsebina listin, ki jih mora ponudnik predložiti za dokazovanje pogojem je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
30 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve je 10. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 60%, podatki o ponudniku 40%.
Podrobnejša razdelava ocene ponudb je
razvidna v navodilih ponudnikom.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Igor Peršolja tel. 01/2343-123 ali
031/286-750.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: predhodnega razpisa
ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2001.
Ministrstvo za kulturo
Uprava RS za kulturno dediščino
Št. 617-101/01-01
Ob-51602
1. Naročnik: Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno
dediščino.
2. Naslov naročnika: Plečnikov trg 2,
1000 Ljubljana tel. 01/2513-267, faks
01/4255-471.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
3. (a) Opis in obseg gradnje: investicijsko vzdrževalna in zaščitna dela na spomeniku Republike Slovenije.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki lahko ponudijo vsa
dela, ki so predmet javnega naročila.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: namen naročila je izvedba investicijsko vzdrževalnih in
zaščitnih del na spomeniku RS kot nujni
ukrep za postopno trajno zavarovanje objekta.
4. Kraji izvedbe: Dornava pri Ptuju –
Dvorec Dornava.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 20. 8.
2001. Čas izvedbe je 3 mesece po podpisu pogodbe za investicijsko vzdrževalna dela na spomenikih v lasti RS.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za
kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, 1000
Ljubljana. Kontaktna oseba Igor Peršolja
tel. 01/2343-123 ali 031/286-750.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak ponedeljek in sredo od 11. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
prejmejo ponudniki brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 8. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija Ministrstvo
za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 8. 2001 ob 13. uri v sobi direktorja Uprave RS za kulturno dediščino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki plačil je določen v navodilih ponudnikom in v pogodbi, kot obvezni
sestavini 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): 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: vsebina listin, ki jih mora
ponudnik predložiti za dokazovanje pogojem je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
30 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve je 10. 8. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 60%, podatki o ponudniku 40%.
Podrobnejša razdelava ocene ponudb je
razvidna v navodilih ponudnikom.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Igor Peršolja tel. 01/2343-123 ali
031/286-750.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: predhodnega razpisa
ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2001.
Ministrstvo za kulturo
Uprava RS za kulturno dediščino
Št. 617-101/01-01
Ob-51603
1. Naročnik: Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno
dediščino.
2. Naslov naročnika: Plečnikov trg 2,
1000 Ljubljana tel. 01/2513-267, faks
01/4255-471.
3. (a) Opis in obseg gradnje: investicijsko vzdrževalna in zaščitna dela na spomeniku Republike Slovenije.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki lahko ponudijo vsa
dela, ki so predmet javnega naročila.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: namen naročila je izvedba investicijsko vzdrževalnih in
zaščitnih del na spomeniku RS kot nujni
ukrep za postopno trajno zavarovanje objekta.
4. Kraj izvedbe: Bizeljska vas pri Brežicah- Grad Bizeljsko.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 20. 8.
2001. Čas izvedbe je 3 mesece po podpisu pogodbe za investicijsko vzdrževalna dela na spomenikih v lasti RS.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za
kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, 1000
Ljubljana. Kontaktna oseba Igor Peršolja
tel. 01/2343-123 ali 031/286-750.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak ponedeljek in sredo od 11. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
prejmejo ponudniki brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 8. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo. Republika Slovenija Ministrstvo
za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 8. 2001 ob 13. uri v sobi direktorja Uprave RS za kulturno dediščino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti del.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki plačil je določen v navodilih ponudnikom in v pogodbi, kot obvezni
sestavini 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): 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: vsebina listin, ki jih mora ponudnik predložiti za dokazovanje pogojem je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
30 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve je 10. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 60%, podatki o ponudniku 40%.
Podrobnejša razdelava ocene ponudb je
razvidna v navodilih ponudnikom.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Igor Peršolja tel. 01/2343-123 ali
031/286-750.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: predhodnega razpisa
ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2001.
Ministrstvo za kulturo
Uprava RS za kulturno dediščino
Št. 40002-3/01
Ob-51614
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. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
potoka Jelovo od km 0+000 do km
0+370.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Radeče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 2
meseca po sklenitvi pogodbe.
7. (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, 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: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25230-7141990-219299.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 7. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel. 01/478-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 7. 2001 ob 10. uri, Agencija RS za
okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba
št. 201, II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja 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.
12. 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.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da je bil v zadnjih osmih dopolnjenih in
tekočem letu izvajalec vsaj dveh objektov,
ki sta po naravi, sestavi in obsegu podobna
(ustrezata) predmetu razpisanih del, kot tudi v strokovnem in vizualnem smislu (kakovost),
– da ima odgovorni vodja del ponudnika
ustrezno strokovno izobrazbo in da izpolnjuje pogoje iz 51. člena Zakona o graditvi
objektov oziroma za zahtevne objekte javnega pomena mora priložiti dokazilo, da je
vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri
inženirski zbornici,
– da razpolaga z ustrezno tehnično opremo za izvedbo del oddanih v postopku javnega razpisa,
– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v preteklih šestih mesecih ni večje od treh dni od
datuma sestavitve dokazila,
– da ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,
– da ponudbena cena (brez DDV) razpisanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od 90 dni od odpiranja ponudb,
– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od dveh let po uspešno opravljenem tehničnem pregledu oziroma prevzemu,
– da je v zadnjem in tekočem letu pravilno ali pravočasno izpolnil vse pogodbene
obveznosti do naročnika iz prejšnjih pogodb.
Pogoji so podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 10. 2001 in predvideni datum odločitve do 20. 8. 2001.
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15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena razpisanih del, referenčna dela
ponudnika za obdobje zadnjih 8 let.
Merila so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže najvišje število točk.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: kontaktna oseba naročnika Marjeta Rejc-Saje, univ. dipl. inž. gradb.,
tel. 01/478-44-29.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2001.
Agencija RS za okolje
Št. 40002-5/01
Ob-51615
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. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
jezu v Krasincu.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Krasinc.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 2
meseca po sklenitvi pogodbe.
7. (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, 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: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25230-7141990-219299.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 7. 2001 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel. 01/478-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 7. 2001 ob 9. uri, Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba št.
201, II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja 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.

12. 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.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da je bil v zadnjih osmih dopolnjenih in
tekočem letu izvajalec vsaj dveh objektov, ki
sta po naravi, sestavi in obsegu podobna
(ustrezata) predmetu razpisanih del, kot tudi
v strokovnem in vizualnem smislu (kakovost),
– da ima odgovorni vodja del ponudnika
ustrezno strokovno izobrazbo in da izpolnjuje pogoje iz 51. člena Zakona o graditvi
objektov oziroma za zahtevne objekte javnega pomena mora priložiti dokazilo, da je
vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri
inženirski zbornici,
– da razpolaga z ustrezno tehnično opremo za izvedbo del oddanih v postopku javnega razpisa,
– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v preteklih šestih mesecih ni večje od treh dni od
datuma sestavitve dokazila,
– da ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,
– da ponudbena cena (brez DDV) razpisanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od 90 dni od odpiranja ponudb,
– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od dveh let po uspešno opravljenem tehničnem pregledu oziroma prevzemu,
– da je v zadnjem in tekočem letu pravilno ali pravočasno izpolnil vse pogodbene
obveznosti do naročnika iz prejšnjih pogodb.
Pogoji so podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 10. 2001 in predvideni datum odločitve do 20. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena razpisanih del, referenčna dela
ponudnika za obdobje zadnjih 8 let.
Merila so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže najvišje število točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika Marjeta
Rejc-Saje, univ. dipl. inž. gradb., tel.
01/478-44-29.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2001.
Agencija RS za okolje
Št. 40002-4/01
Ob-51616
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje.
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2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. (a) Opis in obseg gradnje: urejanje
Vipave na območju mesta Miren, levi
breg od km 2+220 do km 2+480.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Miren.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 2
meseca po sklenitvi pogodbe.
7. (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, 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: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25230-7141990-219299.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 7. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel. 01/478-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 7. 2001 ob 11.30, Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba št.
201, II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja 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.
12. 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.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da je bil v zadnjih osmih dopolnjenih in
tekočem letu izvajalec vsaj dveh objektov,
ki sta po naravi, sestavi in obsegu podobna
(ustrezata) predmetu razpisanih del, kot tudi v strokovnem in vizualnem smislu (kakovost),
– da ima odgovorni vodja del ponudnika
ustrezno strokovno izobrazbo in da izpol-

njuje pogoje iz 51. člena Zakona o graditvi
objektov oziroma za zahtevne objekte javnega pomena mora priložiti dokazilo, da je
vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri
inženirski zbornici,
– da razpolaga z ustrezno tehnično opremo za izvedbo del oddanih v postopku javnega razpisa,
– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v preteklih šestih mesecih ni večje od treh dni od
datuma sestavitve dokazila,
– da ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,
– da ponudbena cena (brez DDV) razpisanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od 90 dni od odpiranja ponudb,
– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od dveh let po uspešno opravljenem tehničnem pregledu oziroma prevzemu,
– da je v zadnjem in tekočem letu pravilno ali pravočasno izpolnil vse pogodbene
obveznosti do naročnika iz prejšnjih pogodb.
Pogoji so podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 10. 2001 in predvideni datum odločitve do 20. 8. 2001
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena razpisanih del, referenčna dela
ponudnika za obdobje zadnjih 8 let.
Merila so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže najvišje število točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika je Marjeta Rejc-Saje, univ. dipl. inž. gradb.,
tel. 01/478-44-29.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2001.
Agencija RS za okolje
Št. 153/04
Ob-51619
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, tel. 07/39-16-100, faks:
07/33-23-097.
3. a) Opis in obseg gradnje: dokončanje objekta 3 – porodnišnica (operacijski blok s centralno sterilizacijo, specialistične ambulante, centralna lekarna in izdelava novelacije investicijsko tehnične dokumentacije).
b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja JN po sklopih ni možna.
c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
nesprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek takoj po
podpisu pogodbe, trajanje predvidoma 12
mesecev.
7. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Vincenc Dular, univ. dipl. inž.,
dodatne informacije lahko zahtevate v pisni
obliki na isti naslov.
b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 11. 7. 2001
dalje vsak delovni dan od 8. do 12. ure. Ob
prevzemu je potrebno predložiti dokazilo o
plačilu razpisne dokumentacije, polni naslov in davčno številko zainteresiranega ponudnika. Dokumentacija se lahko zahteva
tudi po pošti, ob predložitvi enakih dokazil
in podatkov. Naročnik bo razpisno dokumentacijo poslal v roku dveh dni po prejemu zahtevka.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT z virmanom na
žiro račun št. 52100-603-30372, sklic na
št. 153-04-2001.
8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 8. 2001 do 9. ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
tajništvo, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, s pripisom “Ne odpiraj - Ponudba za
javni razpis za GOI dela“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 8. 2001 ob 12. uri na Ministrstvu
za zdravje, Sektor za investicije, Dunajska
105, Ljubljana, I. nadstropje, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 25,000.000 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
(47. člen Zakona o javnih naročilih): 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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni po dnevu odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled gradbišča bo organiziran dne
20. 7. 2001 ob 10. uri.
17. Datum in številka objave predhodnega
razpisa:
Ob-38088,
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Št. 292-2/2000, Uradni list št. 101 z dne
6. 11. 2000.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2001.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 569/01
Ob-51625
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Žalec, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nade Cilenšek 5,
3310 Žalec.
3. (a) Opis in obseg gradnje: projektiranje in izvedba postrojenja za apnenje
blata na čistilni napravi Kasaze.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: delo se odda v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Kasaze.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
možnost variantnih ponudb ni nujna.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe; 60 dni od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek
5, Žalec – Zmago Turnšek.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ob delavnikih od
10. do 12. ure, po predhodni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob predložitvi potrdila APP
– RS o plačilu materialnih stroškov na žiro
račun št. 50750-601-19709 – Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., s pripisom:
Razpis – Projektiranje in izvedba postrojenja za apnenje blata na čistilni napravi Kasaze, ali ob plačilu na blagajni podjetja v višini 15.000 SIT.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 8. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
tel. 03/713-67-50, faks 03/713-67-70.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 8. 2001 ob 12. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora v ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 400.000
SIT. Trajanje garancije je do 15. 9. 2001.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glavni
pogoji glede financiranja in plačila so detajlno 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): 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: vsebina listin, ki jih mora
predložiti ponudnik za dokončanje pogojev,
je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 15. 9. 2001 in 24. 8. 2001.
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15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 60%,
– reference 25%,
– usposobljenost, rok 15%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: najnižja ponujena cena še ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si
pridržuje pravico določiti eventuelno manjši
obseg del od razpisanega oziroma glede na
razpoložljiva finančna sredstva, ali odstopiti
od podpisa pogodbe, pridržuje pa si tudi
pravico, da dela ne odda nobenemu ponudniku. V nobenem primeru ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2001.
Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.
Št. 33
Ob-51626
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova ulica 6,
1104 Ljubljana, telefaks 01/477-96-98, telefon 01/477-96-00.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
nadgradnje, obnovitvenih in vzdrževalnih
del odplinjanja nove in stare deponije ter
namestitev začasnega odplinjanja v letu 2001 in 2002 na odlagališču komunalnih odpadkov Barje v Ljubljani.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja za celoten obseg del.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del v avgustu 2001 in dokončanje del do februarja
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana, Služba za investicije in vzdrževanje, soba 100 - 101, I. nadstropje, dodatne
informacije daje vodja izvedbe javnih naročil, Ivan Erklavec, univ. dipl. inž.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem razpisne
dokumentacije do 30. 7. 2001, vsak dan
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT na račun številka 50103-601-23953 oziroma na blagajni
Javnega podjetja Snaga, Povšetova ulica 6,
Ljubljana, med 8. in 9.30 in med 10. in 13.
uro s pripisom: JR G 5/01 in davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 7. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga, d.o.o.,
Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, tajništvo,
soba 118, I. nadstropje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 7. 2001 ob 12.30 v sejni sobi Javnega
podjetja Snaga, Povšetova 6, Ljubljana, II.
nadstropje, soba 200.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba ali pisni dogovor.
13. Pogoji, 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: veljavnost ponudbe do
30. 9. 2001 in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 10. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena: 0-40 točk,
– število opremljenih ekip, odzivni čas,
tehnična opremljenost za tovrstna del (Ex izvedba): 0-19 točk,
– količinski poopust: 0-10 točk,
– rok plačila: 0-5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2001.
Javno podjetje Snaga, d.o.o.
Št. 050-08-2/2001
Ob-51637
1. Naročnik: Občina Gorišnica.
2. Naslov naročnika: Gorišnica 54,
2272 Gorišnica, tel. 02/743-11-11.
3. (a) Opis in obseg gradnje: fekalna
kanalizacija v Gorišnici.
(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: Gorišnica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: od 20. 9. do
15. 11. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Gorišnica,
Bratuša Slavko.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 12. ure
do 23. 7. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
Ž:R: 52400-630-20738.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 7. 2001 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Gorišnica, Gorišnica 54,
2272 Gorišnica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 7. 2001 ob 12. uri v sejni sobi občine
Gorišnica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% od vrednosti ponudbe.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
31. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 6. 2001.
Občina Gorišnica
Št. 35306-0003/1-230
Ob-51687
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: gradnja
zadrževalnih
bazenov
kapacitete
325 m3, 140 m3 in 125 m3 za komunalno čistilno napravo.
(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; vse tri bazene in sicer gradbeni, strojni in elektro del.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Občina Ilirska Bistrica,
k.o. Trnovo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek 1. 9. 2001, dokončanje 31. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica, soba II/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 peti dan po tej objavi.
(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 – gradnja zadrževalnih
bazenov.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
10. 8. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ilirska Bistrica, Bazovi-

ška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica; tajništvo urada župana, soba II/3.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 8. 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 5,000.000 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 10. 11. 2001. Datum odločitve o sprejemu ponudbe je 15. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2001.
Občina Ilirska Bistrica
Ob-51520
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17,
1101 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad
17, 1101 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
klimatizacije prostorov Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani s štiricevnimi ventilatorskimi konvektorji.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: za klimatizacijo prostorov v zgradbah
Ekonomske fakultete je potrebno izvesti naslednja dela:
– gradbeno obrtniška dela:
a) gradbena rušitvena zidarska dela in
statičen pregled armature arhitekture pred
izdelavo prebojev,
b) alu-obrtniška dela,
c) mizarska dela;
– strojna instalacijska dela z dobavo in
montažo strojnega materiala, strojnih naprav
in izvedbo del:
a) dobava in zagon štiricevnih ventilatorskih konvektorjev,
b) dobava in zagon odtočnih vodnih črpalk,
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c) dobava in zagon tripotnih električnih
ventilov,
d) dobava strojne periferne opreme (temperatura in tlačna tipala),
e) izvedba strojnih instalacij z dobavo in
montažo materiala in naprav ter zagon s preizkusnim obratovanjem strojno instalacijskih
naprav za klimatizacijo prostorov;
– elektro instalacijska dela z dobavo in
montažo elektro materiala, električnih naprav
in izvedbo del:
a) dobava hardwerske opreme s testiranjem in preizkusnim obratovanjem za napajanje, krmiljenje in vodenje štiricevnih ventilatorskih konvektorjev z mikroprocesorskimi
krmilniki s PID regulacijo med seboj povezani po Lonworks tehnologiji,
b) dobava mikroprocesorskih modulov za
mikroprocesorski krmilnik Fanuc serija
90-30 za krmiljenje in vodenje vodnih obtočnih črpalk tripotnih ventilov in tipal s testiranjem in spuščanjem v obratovanje ter izdelava aplikativnega softwerja za napajanje,
krmiljenje in vodenje le-teh s pomočjo centralnega nadzornega sistema,
c) izvedba elektroinstalacij z dobavo in
montažo materiala in naprav, zakon s preizkusnim obratovanjem elektro instalacij, naprav za klimatizacijo prostorov.
Ponudnik lahko ponudi posamezna dela, sklop del ali vsa gradbeno obrtniška instalacijska dela z dobavo in montažo instalacijskega materiala, strojnih električnih naprav, opreme in strojev.
V primeru, da bi cena ponudnikov 10%
odstopala od ocenjene vrednosti, bo naročnik štel ponudbe v skladu z drugim odstavkom 20. člena Zakona o javnih naročilih za
nesprejemljive in bo nadaljeval postopek s
pogajanji, v katerega bo vključil vse ponudnike.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Univerza v Ljubljani,
Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad
17, 1101 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del takoj po podpisu pogodbe; zaključek del
28. 9. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17,
1101 Ljubljana, Jože Tomšič, vsak delovni
dan do torka, 24. 7. 2001 do 12. ure, na tel.
031/717-113 oziroma 01/589-25-17, faks
01/589-26-98. Informativni dan bo v petek,
13. 7. 2001 ob 9. uri, v sejni sobi dekanata
na Ekonomski fakulteti, Kardeljeva ploščad
17, 1101 Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 14. ure, na recepciji Ekonomske
fakultete, Kardeljeva ploščad 17, 1101 Ljubljana.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 20.000 SIT. Znesek se plača pred
dvigom dokumentacije na blagajni fakultete
v času od 10. do 12. ure, ob torkih tudi od
14.30 do 16. ure.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo vse
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ponudbe, ki bodo prispele na fakulteto do
petka, 27. 7. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ekonomska fakulteta Univerze
v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, 1101
Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v petek, 27. 7. 2001
ob 13. uri, v sejni sobi dekanata Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, 1101 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahtevana je garancija banke za resnost ponudbe v višini 20% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od dneva odpiranja. Predvideni datum izbire je 3. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila za
izbiro so: višina končne ekonomske cene posameznih del, sklopov ali vseh gradbeno obrtniških instalacijskih del, dobave in montaže
instalacijskega materiala, strojnih in električnih naprav, opreme in storitev – 40 točk; plačilni pogoji – 8 točk; reference – 10 točk;
kakovost, funkcionalnost strojnih in električnih naprav, opreme ter izvedbenih del – 15
točk; garancija za strojne in električne naprave, opreme ter izvedbenih del – 15 točk; servisiranje in vzdrževanje strojnih in električnih
naprav, opreme in izvedbenih del – 6 točk;
izkazane blokade žiro računa – 4 točke; sodelovanje ponudnika z naročnikom – 2 točki. Način vrednotenja in uporabe navedenih
meril je razviden iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2001.
Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta
Št. 953-2/01
Ob-51702
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.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
in rekonstrukcija obstoječega šolskega
objekta – podružnična šola Pernica.
(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 ni predmet razpisa.
4. Kraj izvedbe: Pernica 2.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
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6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 20. 8. 2001
do 20. 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 9. 7. 2001 naprej.
(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 2. 8. 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:
2. 8. 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 20. 10. 2001, predvideni datum o odločitvi o sprejemu ponudbe je 10. 8. 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: 2. 7. 2001.
Občina Pesnica
Št. 50-336-46/01
Ob-51694
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Inštitut za rehabilitacijo, Center za poklicno rehabilitacijo,
Enota Maribor, Čufarjeva 5, tel.
02/480-58-50, faks 02/471-25-59, e-mail: janez.vidmar@mail.ir-rs.si;
3. (a) Opis in obseg gradnje: zamenjava oken, prenova fasade in prostorov za
izvajanje rehabilitacijskih programov
stavbe v Mariboru;
(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 ni predvidena;
4. Kraj izvedbe: Čufarjeva 5, Maribor;
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive;
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek – september 2001, dokončanje – oktober 2001,
predviden rok – do 2 meseca;
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Inštitut za
rehabilitacijo, Center za poklicno rehabilitacijo, Enota Maribor, Čufarjeva 5, tel.
02/480-58-50, faks 02/471-25-59,
e-mail: janez.vidmar@mail.ir-rs.si;
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave dalje
med 8. in 14. uro vsak delovni dan;
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT (DDV vključen) na ŽR
50102-603-48428 pri APP Ljubljana, s priložitvijo fotokopije potrdila o zavezancu za
DDV;
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: dne 9. avgusta 2001
do 10. ure;
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Inštitut za rehabilitacijo, Center
za poklicno rehabilitacijo, Enota Maribor,
Čufarjeva 5, Maribor;
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 9. avgusta 2001 ob 11. uri, Inštitut za
rehabilitacijo, Center za poklicno rehabilitacijo, Enota Maribor, Čufarjeva 5, Maribor;
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica s pooblastilom za izpolnitev v
velikosti 1,950.000 SIT;
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opredeljeno v razpisnih pogojih;
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): predložitev
podpisanega pravnega akta o skupnem nastopu;
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: določeno v razpisni dokumentaciji;
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 12. 2001, predviden datum odločitve
je 17. avgust 2001;
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 91 točk, ugodni plačilni pogoji do 3 točke, rok izvedbe do 6 točk;
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. junij 2001.
Inštitut RS za rehabilitacijo
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Št. 353-20/00
Ob-51700
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,
8330 Metlika, tel. 07/306-31-00, faks
07/363-74-02.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena dela, tehnol. oprema in instalacije,
elektro in strelov. instalacije, merilna
oprema za rekonstrukcijo in povečanje
obstoječe centralne čistilne naprave
Metlika – I. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Metlika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 9. 2001–
15. 12. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, Jelerčič
Jurij, Puljak Danica 07/306-31-00, faks
07/363-74-02, vsak delovnik od 8. do
12. ure
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na žiro račun
52110-630-40409, pri Agenciji Črnomelj,
sklic na št. 714199/20.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 8. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Metlika, Mestni trg 24.
Ponudba mora biti označena z: “Ne odpiraj – Ponudba za centralno čistilno napravo Metlika“, s številko objave tega razpisa.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 8. 2001 ob 12. uri, v pisarni občine
Metlika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti in veljavnostjo 60
dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): 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: kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni po roku oddaje
ponudbe, 25. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena = 80 točk (po formuli),

– plačilni pogoji = 0-8 točk,
– reference = 0-5 točk,
– garancijski rok za odpravo pomanjkljivosti za gradb. obrtniška dela = 0-2 točki,
– garancijski rok za vgrajeno opremo =
0-5 točk.
Skupno največje možno število točk po
vseh merilih znaša 100 točk. Podrobneje v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 18. 5. 2001 Ur. list RS, št.
36-38, Ob-48505.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 7. 2001.
Občina Metlika
Št. 402-210/01
Ob-51748
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: izgradnja
podaljška Koprske ceste do Jamove ceste z mostom čez Gradaščico.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 4 mesece.
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, Nevenka Brumen ali Anton Hul, tel. 01/306-17-19, faks
01/306-17-48.
(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: znesek razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki ga zainteresirani ponudniki plačajo na žiro račun
št. 50100-630-810108 sklic na št.
00-121-31200-0000.
8. (a) Datum in ura, ko je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 8. 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:
21. 8. 2001 ob 8.15.
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.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejel predvidoma v 15 dneh po javnem
odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2001.
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
OGJSP

ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku
Popravek
V objavi javnega razpisa, naročnika RRA
Koroška A.L.P. Peca, d.o.o., objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 52 z dne 22. 6.
2001, Ob-50986 se popravi 3. točka: Vrsta in opis storitve, kjer je naslov razpisa
celotna vsebina 3. točke in ne samo delno očrnjen tekst.
Uredništvo
Popravek
Ob-51790
V javnem razpisu za oddajo del: Študija
– sanacija makadamskih vozišč na državnih
cestah, objavljen v Uradnem listu RS, št. 52
z dne 22. 6. 2001, Št. 011-04-8/01,
Ob-50988, se popravi in se pravilno glasi:
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 7. 2001 do
9. ure.
10. Datum in čas odpiranja ponudb:
23. 7. 2001 ob 10. uri.
Direkcija RS za ceste
Št. 640-297/2001
Ob-51492
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: Ptujska c. 6, 2270
Ormož, 02/741-53-27.
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: prevozi šolskih
otrok v Občini Ormož za leto
2001/2002.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Občina Ormož.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2001 do
31. 8. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Ormož,
Ptujska c. 6, Olga Bedenik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
razpisa, od 8. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 30. 7. 2001
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska c. 6,
Ormož.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 7. 2001 ob 10. uri, Ptujska c. 6,
Ormož.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni,
v skladu s predpisi o izvrševanju proračuna.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): 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: v skladu z razpisno dokumentacijo.
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.
(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. 9. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 90%, reference 5%, finančna
usposobljenost 5%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2001.
Občina Ormož
Št. 11-8/44
1. Naročnik:
d.o.o.-s.r.l.

Komunala

Ob-51503
Koper,
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2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,
6000 Koper, telefaks 05/66-33-706, tel.
05/66-33-700.
3. (a) Vrsta in opis storitev ter sklic na
vrsto storitev po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: izvedba geološko-geotehničnih in hidrogeoloških preiskav za rekonstrukcijo in razširitev deponije komunalnih odpadkov pri Dvorih,
po prilogi IA št. kategorije12.
4. Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudbe za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: deponija komunalnih
odpadkov pri Dvorih.
6. Sprejemljivost varijantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in ostalih pogojih iz razpisne dokumentacije.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del 20. 8.
2001, dokončanje del 30. 10. 2001.
8. (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: od 7. 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: 31. 7. 2001 do
10. ure.
(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: 31. 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. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeni v razpisnimi dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): 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 storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: skladno
z razpisnimi pogoji.
16. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o

sprejemu ponudbe: 2. 10. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe17. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudbe: ponudbena cena, garancijski rok, plačilni pogoji, rok izvršitve del.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2001.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
Ob-51504
1. Naročnik: Vlada Republike Slovenije,
Statistični urad Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana; faks 01/2415 344; elektronski naslov: petar.delak@gov.si; tel. 01/24-15-110.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: storitve priprave,
distribucije in obdelave popisnega gradiva za “popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji v
letu 2002” z oznako PP-2002, po prilogi 1A - storitve za raziskave in razvoj.
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: ponudbo je mogoče oddati samo v celoti.
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da, vendar morajo biti vse skladne s specifikacijami v razpisni dokumentaciji.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe do 15. 11. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Vlada Republike Slovenije, Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, Ljubljana, dvig razpisne dokumentacije v vložišču v sobi 24 in
dodatne informacije Petar Delak v sobi 17
od 8. do 12. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
vsak delovni dan od 8. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 8. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana – vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 8. 2001 ob 10. uri na naslovu
Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, sejna soba številka 42.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 9,000.000 SIT, z veljavnostjo do vključno 31. 12. 2001, kot
garancijo za resnost ponudbe .
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS
za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 31/01).
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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): ponudnik s 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 prihodki iz dejavnosti ponudnika v
letu 2000 znašajo vsaj 100.000.000 SIT,
– da je stopnja pokritja kratkoročnih obveznosti najmanj 0,8; količnik bo izračunan
na podlagi podatkov iz bilance stanja za leto 2000,
– da ni blokade žiro računa na dan oddaje ponudbe,
– da izkazuje najmanj 2,000.000 natisnjenih in pred izpisanih dokumentov v letu
2000,
– da izkazuje najmanj en uspešno zaključen projekt (projekti, ki ne delujejo v redni
produkciji se ne upoštevajo) elektronske obdelave dokumentov (elektronsko arhiviranje
in/ali razpoznavanje identifikacij dokumentov in/ali zajem podatkov na dokumentih) v
letu 1999 in/ali letu 2000,
– da je predložen načrt zagotavljanja prostorov, opreme in varovanja, ki ustrezajo zahtevam delovnega procesa za potrebe razpisa in standardom oziroma ustreznim predpisom,
– da ponudnik predloži v dokumentaciji
ponudbe kadrovsko pokritost razpisane storitve po usposobljenosti in po številu osebja, najmanj 4 programerje z najmanj 2 letnimi delovnimi izkušnjami na področju predmeta razpisa in najmanj 2 sistemska inžinirja, ki bodo opravljali dela v okviru predmeta
razpisa,
– da je predložena ustrezna pogodba
med ponudnikom in podizvajalci, o medsebojnih pravicah in obveznostih.
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 vključno 31. 12. 2001, predvideni datum
odločitve je 17. 9. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. Merilo:
– 2 točki za postopek pridobivanja ISO
certifikata na področju organizacije poslovanja ponudnika;
– 4 točke za pridobljen ISO certifikat na
področju organizacije poslovanja ponudnika;
2. Merilo:
– 2 točki za finančno varnost - kapital
predstavlja najmanj polovico pasive
3. Merilo:
– 3 točke za izkazan projekt s povezanim procesom tiskanja in predtiskanja dokumentov s skeniranjem in arhiviranjem bitnih slik istih dokumentov;

– 6 točk za izkazan projekt s povezanim
procesom skeniranja dokumentov ter razpoznavanjem podatkov na dokumentih in arhiviranjem bitnih slik istih dokumentov;
– 9 točk za izkazan projekt s povezanim
procesom tiskanja in predtiskanja dokumentov, skeniranja dokumentov, razpoznavanja
podatkov na dokumentih in arhiviranja le teh;
– 9 točk za izkazan projekt s povezanim
procesom skeniranja dokumentov, razpoznavanjem podatkov na dokumentih, obdelavo podatkov iz dokumentov in arhiviranjem
le teh;
– 12 točk za izkazan projekt s povezanim procesom tiskanja in predtiskanja dokumentov, skeniranja dokumentov, razpoznavanjem podatkov na dokumentih, obdelavo podatkov iz dokumentov in arhiviranjem
le teh;
4. Merilo:
– 7.5 točk za ceno ponudbe v 1. razredu cene,
– 6 točk za ceno ponudbe v 2. razredu
cene,
– 4.5 točke za ceno ponudbe v 3. razredu cene,
– 3 točke za ceno ponudbe v 4. razredu
cene,
– 1.5 točke za ceno ponudbe v 5. razredu cene.
Območje vrednosti 1. razreda cen je med
najnižjo ponudbo in najnižjo ponudbo povečano za 15,000.000 SIT.
Območje vrednosti 2. razreda cen je
med najnižjo ponudbo povečano za
15,000.001 SIT in najnižjo ponudbo povečano za 30,000.000 SIT.
Območje vrednosti 3. razreda cen je
med najnižjo ponudbo povečano za
30,000.001 SIT in najnižjo ponudbo povečano za 45,000.000 SIT.
Območje vrednosti 4. razreda cen je
med najnižjo ponudbo povečano za
45,000.001 SIT in najnižjo ponudbo povečano za 60,000.000 SIT.
Območje vrednosti 5. razreda cen je
med najnižjo ponudbo povečano za
60,000.001 SIT in najvišjo ponudbo.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije posredoval na podlagi pisnih zahtev po pošti, faksu ali na elektronski naslov: petar.delak@gov.si, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni
pred potekom roka za predložitev ponudb.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 1. 6. 2001, št.
120-06-470-1/01.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2001.
Vlada Republike Slovenije
Statistični urad Republike Slovenije
Ob-51505
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne rezerve, Ljubljana Dunajska 106.
2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi številka telefaxa, elektronski naslov, telefonska številka in podobno: Dunajska 106, 1000 Ljubljana, tel.
01/589-73-00, faks 01/589-73-47.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: vrsta storitve:
izvajanje kontrole količine in kakovosti
živilskega in neživilskega blaga.
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Sklic na vrsto storitve: priloga k 93. členu
ZJN - 1B-storitve; št. kategorije 27.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko konkurira za:
I. sklop – 1., 2., 3., 4. točka
1. Izvajanje kontrole intervencijsko odkupljenih količin pšenice, rži, ječmena in
koruze ob prevzemu in ob odpremi iz skladišč.
2. Izvajanje kontrole pšenice in koruze
ob nakupu in odpremi iz skladišč.
3. Izvajanje intervencijskih kontrol živilskega blaga.
4. Izvajanje kontrole embaliranega živilskega in neživilskega blaga in tehničnih proizvodov ob nakupu in odpremi.
II. sklop – 5., 6. točka
5. Izvajanje kontrole naftnih derivatov ob
prevzemu in odpremi iz skladišč.
6. Izvajanje intervencijske kontrole neživilskega blaga.
Ponudnik lahko predloži ponudbo:
– za oba sklopa skupaj (1., 2., 3., 4.,
5., in 6. točka), ali
– za sklop I. (1., 2., 3., 4. točka) ali
– za sklop II. (5. in 6. točka).
5. Kraj izvedbe: v skladiščih v Republiki
Sloveniji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 7. 9. 2001
do 7. 9. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, 1000 Ljubljana, tajništvo tel.
01/589-73-00, kontaktna oseba Janez Bučar tel. 01/589-73-46.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo zainteresirani ponudniki dvignejo s potrdilom
o plačilu stroškov razpisne dokumentacije v
višini 5.000 SIT, plačanih z virmanom na
žiro račun Zavoda RS za blagovne rezerve
št. 50101-603-402300 pri APP Ljubljana s
pripisom “Javni razpis za kontrolo blaga –
ne odpiraj“ ali pri blagajni Zavoda RS za
blagovne rezerve. Znesek plačila razpisne
dokumentacije vključuje 19% DDV.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 6. 8. 2001 do 15.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, 1000 Ljubljana, Dunajska 106/VIII. nadstropje, soba 1 – tajništvo, osebno ali po pošti tajništvo, v zaprti
ovojnici s pripisom “Ponudba za kontrolo
blaga – Ne odpiraj!“ z navedbo številke te
objave javnega razpisa.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 7. 8. 2001 ob
9. uri v prostorih Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
1000 Ljubljana (sejna soba VII. nadstropje).
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 500.000 SIT z veljavnostjo do 8. 10. 2001.
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12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni plačilni rok je 30 dni.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
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) naročnik bo za dokazovanje finančne
in poslovne sposobnosti upošteval naslednje elemente:
– predložitev originalnega obrazca BON
1 in BON 2 (od katerih BON ne sme biti
starejši od 30 dni, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje) ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja za zadnje bilančno obdobje in
potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da ima le ta število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih enako nič (velja za ponudnike, ki ne predložijo
obrazca BON 2).
b) naročnik bo za dokazovanje tehnične
usposobljenosti upošteval sledeče elemente:
– reference, (za vsak sklop posebej);
predložitev seznama izvedenih storitev (kontrole blaga) s količinskim obsegom storitev
v zadnjih treh letih,
– naročnik mora predložiti seznam (vrsto, število) aparatov, oziroma pripomočkov, ki jih bo uporabljal pri izvedbi storitev.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebne dejavnosti: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zahtevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: pravne
osebe morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitev.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe.
– datum do katerega mora veljati ponudba: 7. 10. 2001,
– datum odločitve o sprejemu ponudbe:
7. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
I. sklop storitev (1., 2., 3., 4. točka):
– cena skupaj 80%
· od tega:
1. točka: 17,5%
2. točka: 17,5%
3. točka: 17,5%
4. točka: 17,5%
– reference: 20%
II. sklop storitev (5., 6. točka):
– cena skupaj 80%
· od tega
5. točka: 40%
6. točka: 40%
– reference: 20%.
Obrazložitev izračuna:
– pri merilu “cene“ je najugodnejša ponudba tista, ki ima najnižjo povprečno oceno. Ponudnik z nižjo ceno dobi v kriterijih za
ocenjevanje ponudbe predviden odstotek
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oziroma predvideno število točk; ponudnik
z višjo ceno dobi proporcionalno znižano
število točk (po enačbi najnižja cena/ponujena cena pomnožen s predvidenim odstotkom). Najugodnejša je tista ponudba, ki doseže največ točk;
– pri merilu “reference“ se ocenjujejo
ponudbe, ki predložijo seznam izvedenih
storitev (kontrola blaga), v zadnjih treh letih;
najugodnejša ponudba je tista, ki ima največji količinski obseg storitev blaga iz posameznega sklopa. Tak ponudnik bo ocenjen
s predvidenim odstotkom oziroma točkami,
ostali ponudniki bodo razvrščeni po vrstnem
redu in bodo prejeli od 19 do 0 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Janez Bučar, tel. 01/589-73-46.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 6. 2001.
Zavod RS za blagovne rezerve
Ob-51506
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne rezerve, Ljubljana Dunajska 106.
2. Naslov naročnikao: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-47.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: vrsta storitve:
izvajanje zaščite blaga v skladiščih pred
škodljivci (dezinsekcija, deratizacija).
Sklic na vrsto storitve: priloga k 93. členu ZJN - 1.B-storitve; št. kategorije: 27.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: v skladiščih v Republiki
Sloveniji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 7. 9. 2001
do 7. 9. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, 1000 Ljubljana, tajništvo tel.
01/589-73-00, kontaktna oseba Janez Bučar tel. 01/589-73-46.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo zainteresirani ponudniki dvignejo s potrdilom
o plačilu stroškov razpisne dokumentacije v
višini 5.000 SIT, plačanih z virmanom na
žiro račun Zavoda RS za blagovne rezerve
št. 50101-603-402300 pri APP Ljubljana s
pripisom “Javni razpis za zaščito blaga-ne
odpiraj“ ali pri blagajni Zavoda RS za blagovne rezerve.
Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 19% DDV.
9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 6. 8. 2001,
do 15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, 1000 Ljubljana, Dunajska 106/VIII. nadstropje, tajništvo, soba št.
1 osebno ali po pošti v zaprti ovojnici s

pripisom “Ponudba za zaščito blaga – Ne
odpiraj!“ z navedbo številke te objave javnega razpisa.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 8. 8. 2001 ob
9. uri v prostorih Zavoda Republike Slovenije za Blagovne rezerve, Dunajska 106,
1000 Ljubljana (sejna soba VII. nadstropje).
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 500.000 SIT z veljavnostjo do 8. 10 .2001.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni plačilni rok je 30 dni.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
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) naročnik bo za dokazovanje finančne
in poslovne sposobnosti upošteval naslednje elemente:
– predložitev originalnega obrazca BON
1 in BON 2 (od katerih BON ne sme biti
starejši od 30 dni, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje) ali
podatke z bilanco uspeha in podatke iz bilance stanja za zadnje bilančno obdobje in
potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da ima le ta število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih enako nič (velja za ponudnike, ki ne predložijo
obrazca BON 2).
b) naročnik bo za dokazovanje tehnične
usposobljenosti upošteval sledeče elemente:
– reference, predložitev seznama izvedenih storitev (zaščite blaga) z največjim količinskim obsegom storitev v zadnjih treh
letih,
– naročnik mora predložiti seznam (vrsto, število) aparatov, oziroma pripomočkov, ki jih bo uporabljal pri izvedbi storitev.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebne dejavnosti: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zahtevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: pravne
osebe morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitev.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:
– datum do katerega mora veljati ponudba: 8. 10. 2001,
– datum odločitve o sprejemu ponudbe:
8. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena skupaj 70%
od tega
A) cene za izvedbo tekoče dezinsekcije
žitaric v pretoku: 20%,
B) cene za izvedbo kombinirane dezinsekcije skladiščnih prostorov - tekoča dezinsekcija: 10%,
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C) cene za izvedbo kombinirane dezinsekcije skladiščnih prostorov - vroče dimljenje: 15%,
D) cene za izvedbo deratizacije-deratizacijsko sredstvo: 15%
E) cene za izvedbo plinske dezinsekcije
(fumigacija) žit in paletizirano blago: 4%,
F) cena za izvedbo plinske dezinsekcije
(fumigacija)-praznega prostora: 4%,
G) cena za izvedbo deratizacije-vaba: 2%
– reference: 30%
Obrazložitev izračuna:
– pri merilu “cene“ je najugodnejša ponudba tista, ki ima najnižjo povprečno oceno. Ponudnik z nižjo ceno dobi v kriterijih za
ocenjevanje ponudbe predviden odstotek
oziroma predvideno število točk; ponudnik
z višjo ceno dobi proporcionalno znižano
število točk (po enačbi najnižja cena/ponujena cena pomnožen s predvidenim odstotkom). Najugodnejša je tista ponudba, ki doseže največ točk;
– pri merilu “reference“ se ocenjujejo
ponudbe, ki predložijo seznam izvedenih
storitev (dezinsekcij žit), v zadnjih treh letih;
najugodnejša ponudba je tista, ki ima največji obseg storitev izvedenih dezinsekcij žit.
Tak ponudnik bo ocenjen s predvidenim odstotkom oziroma točkami, ostali ponudniki
bodo razvrščeni po vrstnem redu in bodo
prejeli od 29 do 0 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Janez Bučar, tel. 01/589-73-46.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 6. 2001.
Zavod RS za blagovne rezerve
Št. 91/01
Ob-51507
1. Naročnik: Občina Turnišče.
2. Naslov naročnika: Ulica Štefana Kovača
73,
9224
Turnišče,
tel.
02/57-21-330, faks 02/57-35-041.
3. Vrsta in opis storitve: prevozi osnovnošolskih otrok v Občini Turnišče s pričetkom v šolskem letu 2001/2002 za
dobo enega leta.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki oddajo ponudbo za vse relacije
skupaj.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Turnišče, 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. Pogodba bo sklenjena za dobo enega
leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Turnišče, Ul. Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, Nada Zver.
(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 zne-

sek 7.000 SIT na ŽR Občine Turnišče, št.
51920-630-76181.
9. (a) Datum in ura,do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudnik mora predložiti ponudbo do 13. 8. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Turnišče, Ul. Štefana
Kovača 73, 9224 Turnišče, v zapečateni
kuverti, z označenim imenom ponudnika in
naročnika z navedbo “Ne odpiraj – ponudba prevozi učencev v Občini Turnišče“, številko Uradnega lista RS in datuma objave.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 13. 8. 2001 ob 13. uri, v sejni sobi
Občine Turnišče.
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: v skladu s predpisi, plačilo za opravljeno storitev
v zakonitem 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: Zakon o prevozih v cestnem prometu
(Ur. l. RS, št. 72/94, 18/95, 54/96,
48/98 in 65/99), Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (Ur. l. SFRJ, št.
2/74), Pravilnik o oznakah in opremi vozil s
katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 70/99), Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
(Ur. l. RS, št. 78/99, 58/00), Pravilnik o
notranji kontroli (Ur. l. RS, št. 70/99) ter
splošni pogoji svojega poslovanja in ostala
veljavna zakonodaja.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
10. 9. 2001, datum odločitve 13. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: kot v
razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 6. 2001.
Občina Turnišče
Št. 07/2001
Ob-51522
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Študentski domovi Maribor.
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2. Naslov naročnika: Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor, tel. 02/228-42-00,
faks 02/252-55-63.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: receptorske storitve (1B-27) v Študentskih domovih.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni
predvidena oddaja po sklopih.
5. Kraj izvedbe: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 10. 2001
do 1. 10. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Univerza v Mariboru, Študentski domovi Maribor, Gosposvetska cesta 83, Andrej Kuster.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
1. 8. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na ŽR št.
51800-603-31385.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 8. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Univerza v Mariboru, Študentski domovi Maribor, Gosposvetska cesta 83,
2000 Maribor.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 8. 2001 ob 14. uri, UM, Študentski domovi Maribor, Gosposvetska cesta 83,
2000 Maribor – sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v znesku 1,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev financiranja.
13. 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.
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: finančna usposobljenost,
kadrovska usposobljenost.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ni
rezervirana za posebno dejavnost.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: splošni predpisi.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: ni treba navajati osebja.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 10. 2001, 15. 9.
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena storitve 60%,
– plačilni rok 10%,
– kadrovska usposobljenost 15%,
– finančna usposobljenost 15%.
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18. Morebitne druge informacije o naročilu: Univerza v Mariboru, Študentski domovi Maribor – Andrej Kuster.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 16-17 z
dne 9. 3. 2001.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2001.
Univerza v Mariboru
Študentski domovi Maribor
Št. 2.0.1.-1613/01
Ob-51523
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.
2. Naslov naročnika: Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: zamenjava zračnih vodov s samonosilnim kablom.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: proga Grosuplje–Kočevje, odsek proge Čušperk–Dobrepolje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del 1. 9.
2001, dokončanje del 30. 10. 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske železnice, d.d., Sekcija za SVTK Ljubljana, Trg
OF 6/I, tajništvo – soba 15, Tone Juvančič,
tel. +386/1/29-12-345.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
6. 8. 2001, od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
3.000 SIT na žiro račun naročnika št.
50100-601-5014744.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 8. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d., Sekcija za SVTK Ljubljana, Trg OF 6/I, 1000
Ljubljana, tajništvo – soba 15.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 8. 2001 ob 9.30, Sekcija za SVTK
Ljubljana, Trg OF 6/I, Ljubljana, soba 17.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: menica
z izjavo za resnost ponudbe s pooblastilom
za izpolnitev v višini 5% ponudbene vrednosti in veljavnostjo do 31. 9. 2001.
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 javnih financah (Ur. l. RS,
št. 79/99) in na njihovi podlagi sprejetimi
podzakonskimi predpisi.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: kot je navedeno 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: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 8. 2001; 13. 8.
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 70 točk (maks.),
– kabelske dolžine – 5 točk (maks.),
– krajši rok izvedbe – 20 točk (maks.).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Slovenske železnice, d.d.
Št. 2.0.1.-1613/01
Ob-51524
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.
2. Naslov naročnika: Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: obnova relejnih
skupin in vstavkov SV naprav sistema
Iskra SI-Te-l-30.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: prevzem relejnih skupin
in vstavkov v obnovo v Ljubljani, izvedba pri
izvajalcu del.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del 1. 9.
2001, dokončanje del 30. 10. 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske železnice, d.d., Sekcija za SVTK Ljubljana, Trg
OF 6/I, tajništvo – soba 15, Marjan Biščak,
inž. el., tel. +386/1/29-13-000.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
6. 8. 2001, od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
3.000 SIT na žiro račun naročnika št.
50100-601-5014744.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 8. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d., Sekcija za SVTK Ljubljana, Trg OF 6/I, 1000
Ljubljana, tajništvo – soba 15.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 8. 2001 ob 11. uri, Sekcija za
SVTK Ljubljana, Trg OF 6/I, Ljubljana, soba 17.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: menica
z izjavo za resnost ponudbe s pooblastilom
za izpolnitev v višini 5% ponudbene vrednosti in veljavnostjo do 31. 9. 2001.

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 javnih financah (Ur. l. RS,
št. 79/99) in na njihovi podlagi sprejetimi
podzakonskimi predpisi.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 8. 2001; 13. 8.
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: /
Slovenske železnice, d.d.
Št. 01/01
Ob-51553
1. Naročnik: Občina Ravne na Koroškem.
2. Naslov naročnika: Gačnikova pot 5,
2390 Ravne na Koroškem.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: za potrebe izgradnje letnega bazena na Ravnah na
Koroškem je potrebno izdelati idejni
projekt letnega bazena, dimenzije 25 x
50 m, globine 1,8 do 2,2 m. Z idejnim
projektom se naj obdelajo posamezne
variante lokacije postavitve bazena, ki
so definirane s projektno nalogo in predlaga najustreznejšo varianto. Poleg
splošnega dela mora vsebina idejnega
projekta obsegati tehnični opis, posplošeni popis del in opreme z oceno stroškov in značilne risbe. Vrsta storitve 1A
– 12.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Ravne na Koroškem.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek 3. 8. 2001, predviden rok za dokončanje idejnega projekta 15. 9. 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: Energetika
Ravne, d.o.o., Koroška cesta 14, 2390
Ravne na Koroškem, Robert Jamšek, tel.
02/82-21-131, int. 4594.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 2. 7. 2001
(od 7. do 14. ure) do 16. 7. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: projektna naloga se daje
ponudniku brezplačno.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 7. 2001 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Energetika Ravne, d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 31. 7. 2001 ob 10. uri, Energetika
Ravne, d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na
Koroškem.
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): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati pogoje za izdelavo projektne dokumentacije predpisane z Zakonom o graditvi objektov.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o graditvi objektov.
(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: 20. 8. 2001, 3. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, 1. tehnične prednosti in ustreznost izvedbe, 2. cena, 3.
upoštevanje izgradnje kompleksa po fazah,
4. datum zaključka idejnega projekta.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 6. 2001.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 155/01
Ob-51579
1. Naročnik: Občina Pesnica.
2. Naslov naročnika: Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, tel.
02/654-23-09, faks 653-07-91.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: opravljanje prevozov šolskih otrok 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: po-

nudniki lahko oddajo ponudbo za najmanj
eno relacijo, sklop relacij ali za vse relacije,
vendar mora biti ponudbena cena razvidna
za vsako relacijo posebej.
5. Kraj izvedbe: območje občine Pesnica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
sprejemljive so samo variante naročnika.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1. 9.
2001 do 30. 6. 2002 (vse šolske dni po šolskem koledarju 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 Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru – tajništvo župana (informacije Dijana Valdhuber).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 6. 7. 2001 do 30. 7.
2001, vsak delovnik od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 2.000 SIT
(DDV je vključen) je treba nakazati na ŽR:
51800-630-25531.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 30. 7. 2001
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Pesnica, Pesnica pri
Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru
(tajništvo).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 7. 2001 ob 12. uri, Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru – sejna soba (klet).
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: menica
v višini 5% vrednosti razpisanih del.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila je 30 dni od prejema računa, skladno s
predpisi o izvrševanju proračuna, račun se
izda do 5. v mesecu za opravljene storitve v
preteklem mesecu.
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 (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: skladno z razpisno dokumentacijo.
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: 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 31. 10. 2001, predviden datum odločitve 15. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: v razpisni dokumentaciji.
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18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2001.
Občina Pesnica
Št. 2234/01
Ob-51582
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
št.: 01/4324-074, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: implementacija
prostorskega informacijskega sistema,
kot nadgradnje obstoječemu poslovnemu informacijskemu sistemu (po prilogi
1A, kat. 7; ZJN-1).
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba mora biti celovita, eventuelnih delnih
ponudb ne bomo upoštevali.
5. Kraj izvedbe: področje Javnega podjetja Elektro Ljubljana d.d.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
eventuelne variantne ponudbe ne bodo
upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni pričetek razpisanih del je mesec september 2001
in dokončanje predvidoma v 15 mesecih po
podpisu pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec, tel.
01/4315-255 v sobi štev. 16 na naslovu
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. 8. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključno z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana
d.d. št.: 50102-601-90004, sklic na številko: 007991-276 z obvezno navedbo davčne
številke.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane najkasneje do 10. 8. 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 27/01 - Ponudba za implementacijo prostorskega informacijskega sistema, kot nadgradnje obstoječemu poslovnemu informacijskemu sistemu - Ne odpiraj“.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 10. 8.
2001, ob 11. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana d.d., Slovenska
c. 56/VII v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik
mora predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 500.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je
45 dni.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
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 naročila, datum overovitve kopije le te
ne sme biti starejši od 90 dni,
 dokazilo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 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,
– 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,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT,
– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v RD),
– izjavo banke o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi
v višini 10 % pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v RD),
– BON 1 in 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,
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– izjavo ponudnika, da razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi ali drugimi
pravicami v zvezi s ponudbo,
– pogodbo s podizvajalcem, oziroma pogodbo o skupnem nastopanju, če ponudnik
zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v
obliki poslovnega sodelovanja,
– pisne izjave vseh v svoji ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri
realizaciji naročila, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle obveznosti do njih,
– dokazila o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti in strokovni usposobljenosti ter
zadostni tehnični opremljenosti ponudnika,
oziroma njegovega podizvajalca, potrebnih
za izvedbo naročila. Sem sodijo tudi ključne reference posameznikov, ki so v zadnjih
treh letih opravljali dela, ki so predmet razpisa,
– potrjen vzorec pogodbe.
Za izhodišče določitve starosti dokumentov se upošteva datum odpiranja ponudb.
Kot veljavni dokumenti bodo upoštevani le
dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali
notarsko overjene fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani. Pridobitev dokumentov
pod oznako  velja tudi za eventuelnega podizvajalca in morajo biti predloženi v originalu ali notarsko overjene fotokopije, ustrezno žigosani in podpisani. V ponudbeni dokumentaciji morajo biti dokumenti razvrščeni po zgornjem vrstnem redu.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od odpiranja ponudb: predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je maks.
45 dni po odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– usreznost ponujene rešitve (50 % delež),
– cena (25 % delež),
– izkušnje ponudnika (10 % delež),
– stroški vzdrževanja sistema (5 % delež),
– izvedbeni rok (5 % delež),
– usposobljenost ključnega osebja (5 %
delež).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 2. 8. 2001.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 2. 7. 2001.
Elektro Ljubljana d.d.
Št. 640-15/2001
Ob-51589
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, telefon 03/42-65-860, faks 03/42-65-862,
e-mail: druzbene.dejavnosti@celje.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: storitve dnevnih
prevozov osnovnošolskih otrok Mestne
občine Celje in sicer na lokacije naslednjih osnovnih šol: OŠ Frana Kranjca, OŠ
Lava, OŠ Ljubečna, OŠ Štore.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik se lahko prijavi tudi samo za določeno relacijo, ki je navedena v razpisni dokumentaciji
5. Kraj izvedbe: prevozi do šol na območju Mestne občine Celje, razvidnih iz
3. točke te objave.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 9. 2001 do
31. 8. 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: dokumentacija se lahko zahteva na Mestni občini Celje,
Oddelku za družbene dejavnosti, Prešernova 27, 3000 Celje. Dodatne informacije o
razpisu dobijo zainteresirani pri Olgi Petrak
in Ani Plevčak na tel. 03/42-65-860, faks:
03/ 42-65-862, E-mail: druzbene.dejavnosti@celje.si, vsak dan od 9. do 12. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do 6. 8.
2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT (v ceno je
vštet
DDV)
na
žiro
račun
št.:
50700-630-10105, sklic na št. 2K-2001,
“za oddajo javnega naročila prevozi osnovnošolcev“.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 7. 8. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Oddelek
za družbene dejavnosti, Prešernova 27/III,
3000 Celje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 8. 2001 ob 10. uri na Mestni občini Celje, Oddelku za družbene dejavnosti,
Prešernova 27
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe
ponudnik priloži izpolnjeno lastno menico v
višini 1,500.000 SIT z veljavnostjo do 15. 9.
2001.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu z proračunom
Mestne občine Celje.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): samostojni ponudnik z možnostjo sodelovanja
podizvajalcev.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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 ali lastno izjavo pod kazensko in materialno odgovornostjo (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 (odločba Upravne
enote),
6. da je finančno in poslovno sposoben
– ponudnik pravna oseba priloži BON 1 in
BON 2 oziroma BON 3 ali v primeru, da ima
odprt račun pri poslovni banki mnenje oziroma izkaze o poslovanju, izdanega največ
30 dni pred zaključkom razpisnega roka;
samostojni podjetnik priloži davčno napoved z bilanco stanja in bilanco uspeha za
preteklo leto,
7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec,
8. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa in podpiše krovno izjavo (krovno izjavo
naj ponudnik priloži na začetku svoje ponudbe).
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki
so usposobljeni za izvajanje storitev prevoza ljudi in so registrirani za opravljanje tovrstne dejavnosti.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da, v
skladu z razpisnim obrazcem, ki je priloga v
razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 9. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 10 točk,
– celovitost opisa – 6 točk,
– zanesljivost prevozov – 4 točke,
– lastna prevozna sredstva – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 2 točke.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /

19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2001.
Mestna občina Celje
Št. 260-7/2001-3
Ob-51607
1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr.
Franca Derganca“ Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici, faks:
05/30-31-348, tel. 05/30-31-811.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: “rekonstrukcija
infrastrukture in paviljonov na lokaciji
Stara Gora-Dergančevo“, storitve iz priloge I A pod točko 1.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbo se lahko odda kot celota.
5. Kraj izvedbe: Stara Gora-Dergančevo.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: sklenitev pogodbe predvidoma 28. 8. 2001, čas izvedbe
45 dni.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolnišnica “dr. Franca Derganca“ Nova Gorica,
Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici - tajništvo uprave, tel. 05/30-31-811,
int. 295.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
predložitev ponudb iz točke 9.a.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 90.000 SIT (19% DDV je
vračunan v ceni), virmansko na ŽR
52000-603-32020 ali gotovinsko pri blagajnih zavoda.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 30. 7. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica “dr. Franca
Derganca“ Nova Gorica, Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 7. 2001 ob 11. uri v prostorih
medicinske knjižnice zavoda (I.nadstropje
osrednje stavbe zavoda).
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost?:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
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b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: navedeno v razpisni dokumentaciji.
c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve?: navedeno v
razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
17. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Barbara Kobal, univ. dipl. pravnica
(tel. 05/30-31-811, int. 280).
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2001.
Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca“
Nova Gorica
Št. 4/2001
Ob-51633
1. Naročnik: Pospeševalni center za malo gospodarstvo (PCMG).
2. Naslov naročnika: Dunajska 156,
(WTC), 1000 Ljubljana, tel.: 01/589-1870,
faks: 01/589-18-18, pcmg@pcmg.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: postavitev platforme informacijskega sistema in izdelava,
uvedba ter vzdrževanje aplikacije za
podporo vavčerskega sistema svetovanja, računalniške storitve (7. kategorija po
prilogi 1A ZJN-1).
Okvirna vrednost naročila: 14,000.000
tolarjev.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se ne bo oddalo po sklopih, ponudniki morajo ponuditi celotno storitev.
5. Kraj izvedbe: pri naročniku.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantnih ponudb naročnik ne bo upošteval.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni datum
začetka izvajanja storitve je 1. 10. 2001,
predvideni čas izvedbe je dva meseca.
8. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Pospeševalni center za malo gospodarstvo
(PCMG), Vesna Petričevič (vesna.petricevic@pcmg.si).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do izteka roka za oddajo ponudb, in sicer
vsak dan od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek):
ni predviden.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 8. 2001 do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pospeševalni center za malo
gospodarstvo (PCMG) - glavna pisarna, Dunajska 156, (WTC), 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 13. 8. 2001, ob 10. uri, na sedežu
naročnika.
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11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 do
60 dni po opravljeni storitvi (Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2001).
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
predvidena.
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: ponudnik mora zagotoviti strokovno osebje, ki bo izvajalo razpisane storitve, natančnejše zahteve so
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba, in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 28. 9. 2001, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 23. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba. Merila so:
– reference 40%,
– cena 20%,
– letna nadgradnja funkcionalnosti sistema in njegovo vzdrževanje v okviru ponudbene cene 20%,
– odzvini čas od pisne zahteve za intervencijo 10%,
– ISO standard 9000 za izvajalca 10%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2001.
Pospeševalni center
za malo gospodarstvo
Št. 44
Ob-51634
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 02/449-23-02, faks
02/449-23-79.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izbira marketinške agencije za oblikovanje, pripravo za
tisk in izdelavo reprofilmov oziroma posredovanje materialov za tisk po e-pošti
št. kategorije 27. druge storitve.
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:
ne.
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7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1. oktober 2001, zaključek 30. 9. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo v sektorju za finančne zadeve – nabavna služba,.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 8. in 13.
uro, vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na račun
51800-601-180.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 8. 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: 14. 8. 2001 ob 11. uri, v prostorih
Pošte Slovenije, Slomškov trg 10, Maribor.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od prevzema računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: potrdilo o registraciji in
opravljanju dejavnosti (oziroma potrdilo, da
ponudnik ni prenehal opravljati dejavnost, ki
ga izda pristojni davčni urad za s.p.), potrdilo, da ni pod prisilno upravo, v stečaju, likvidaciji ali prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe, potrdilo, da
v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni
bila izdana pravnomočna odločba za 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, opis finančne zmožnosti za izvedbo posla (potrebno je predložiti
izvlečke iz bilance stanja in uspeha od prihodkov za zadnja tri leta), da je imel ponudnik najmanj 80,000.000 SIT prihodkov v
preteklem letu, izjava, da ponudnik redno
izpolnjuje minimalne zahteve iz kolektivne
pogodbe, izjava, da ponudnik odstopa od
terjatev do naročnika v korist dobaviteljev
blaga, kooperantov in podizvajalcev za izkazane in potrjene terjatve, kolikor bo zahtevano s strani dobaviteljev, izjava, da bo ponudnik del za poplačilo obveznosti dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajelcem
upošteval enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi o prevzemu del z naročnikom,
izjava, da bo ponudnik priznal in obračunal
ter plačal dobaviteljem blaga, kooperantom
in podizvajalcem del zapadle obveznosti in

zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov,
opis sposobnosti zaposlenih za izvedbo posla, opis zmožnosti za izvedbo posla.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 9. 2001, predviden datum odločitve 14. 9. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
50 točk, ocena primernosti stroja za potrebe pošte 50 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 43
Ob-51635
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 02/449-23-02, faks
02/449-23-79.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: najem 16 fotokopirnih strojev, št. kategorije 27. druge
storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: Celje, Koper, Komen, Gorenja vas, Naklo, Zgornje Gorje, Kranj, Žirovnica, Litija, Ljubljana, Murska Sobota, Lendava, Cerkno, Šempeter pri Gorici, Tolmin.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek – 1.
oktober 2001, zaključek 30. 9. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo v sektorju za finančne zadeve – nabavna služba,.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 8. in 13.
uro, vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na račun
51800-601-180.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 8. 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: 14. 8. 2001 ob 10. uri, v prostorih
Pošte Slovenije, Slomškov trg 10, Maribor.
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11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od prevzema računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: potrdilo o registraciji in
opravljanju dejavnosti (oziroma potrdilo, da
ponudnik ni prenehal opravljati dejavnost, ki
ga izda pristojni davčni urad za s.p.), potrdilo, da ni pod prisilno upravo, v stečaju, likvidaciji ali prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe, potrdilo, da
v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni
bila izdana pravnomočna odločba za 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, opis finančne zmožnosti za izvedbo posla. Potrebno je predložiti
izvlečke iz bilance stanja in uspeha od prihodkov za zadnja tri leta, izjava, da ponudnik redno izpolnjuje minimalne zahteve iz
kolektivne pogodbe, izjava, da ponudnik odstopa od terjatev do naročnika v korist dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev za izkazane in potrjene terjatve, kolikor
bo zahtevano s strani dobaviteljev, izjava,
da bo ponudnik del za poplačilo obveznosti
dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajelcem upošteval enake roke plačil, kot
so določeni v pogodbi o prevzemu del z
naročnikom, izjava, da bo ponudnik priznal
in obračunal ter plačal dobaviteljem blaga,
kooperantom in podizvajalcem del zapadle
obveznosti in zakonite zamudne obresti za
vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in
potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in
kooperantov, Opis sposobnosti zaposlenih
za izvedbo posla, opis zmožnosti za izvedbo posla.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 9. 2001, predviden datum odločitve 14. 9. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
50 točk, ocena primernosti stroja za potrebe pošte 50 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 197
Ob-51685
1. Naročnik: Centralna čistilna naprava
Domžale-Kamnik, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Študljanska 91,
1230 Domžale, tel. 01/724-65-00, faks.
01/722-04-90.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: mešanje blata
(mulji iz čistilnih naprav za čiščenje komunalnih odpadnih voda) z izkopno zemljo in žaganjem, ter nakladanje, odvoz in
deponiranje mešanice blata.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: za
celoto.
5. Kraj izvedbe: mešanje na platoju CČN
Domžale-Kamnik, deponiranje po opciji ponudnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek po podpisu pogodbe za dobo, ki bo opredeljena v
pogodbi (predvidoma do julij 2003).
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: mag. Olga Burica, Peter Cerar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do vključno 25. 7.
2001, od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 40.000 SIT na ŽR LB Domžale št.: 50120-601-30895.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 17. 8. 2001
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik d.o.o. Študljanska 91, 1230
Domžale. Zapečatene kuverte morajo biti označene z napisom: Ponudba - ne odpiraj in
št. te objave.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 8. 2001 ob 11. uri na sedežu podjetja.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija oziroma menico za resnost ponudbe v višini 5% ponujene vrednosti do 30. 10.
2001.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo za opravljeno storitev po mesečnih obračunih.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: kot v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
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(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Uredba o vnosu nevarnih snovi in
rastlinskih hranil v tla (Ur. l. RS, št. 68/96
in 35/01), Pravilnik o odlaganju odpadkov
(Ur. l. RS, št. 5/00).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
vsaj 30. 9. 2001, sklep o izbiri ponudbe 10
delovnih dni po odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: tehnična ustreznost - zmogljivost, zagotovljena deponija oziroma odjemalec, ugodnejša ponudbena cena, pridobljen certifikat ISO, reference, plačilni pogoji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: investitor si pridružuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev in
dobljeni ugodnejši tehnološko-ekološko-finančni rešitvi ne sklene pogodbe z ponudnikom.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 7. 2001.
Centralna čistilna naprava
Domžale-Kamnik d.o.o.

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za blago po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Št. 1/2001
Ob-51611
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Naslov naročnika: Oblakova 5, Celje, tel 03/544-11-33.
3. (a) Vrsta in količina blaga: material
za popravila in vzdrževanje.
Skupine so:
1. skupina: elektro material,
2. skupina: vodovodni material,
3. skupina: material za strojno vzdrževanje,
4. skupina: barve, laki,
5. skupina: les, mizarski material,
6. skupina: gradbeni material.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Celje.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: mogoča je prijava na eno ali več
skupin, na del posamezne skupine ali na
posamezen artikel prijava ni mogoča.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobave bodo trajale tri leta.
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5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo se lahko zahteva od Milene Vulovič, Splošna bolnišnica Celje, tajništvo pomočnika direktorja za finance, Gregorčičeva
3, Celje po enodnevni predhodni najavi po
faksu št. 03/54-81-219 in predložitvi dokazila o plačilu razpisne dokumentacije – dodatne informacije daje Stane Mulej, ekon.
na tel. št. 03/54-44-133, int. 2438.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati znesek 3.000 SIT na
žiro račun št. 50700-603-31871.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: prijave se sprejemajo do 30. 7. 2001
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: prijave je potrebno predložiti v
tajništvo pomočnika direktorja za finance
Splošne bolnišnice Celje, Gregorčičeva 3,
Celje.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe se ne
zahteva.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok je 60 dni od datuma prevzema blaga.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudniki morajo predložiti pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila.
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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati bodo morali predložiti ponudbe predvidoma do 5. 9. 2001, odločitev o
sprejemu ponudbe bo znana predvidoma
do 15. 9. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2001.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 10
Ob-51684
1. Naročnik: Dom starejših občanov Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Ul. 21. oktobra
19c, 8340 Črnomelj, tel. 07/30-56-260,
faks 07/30-56-282, e-mail: crnomelj.spehar@ssz-slo.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava prehrambenega blaga.
(b) Kraj dobave: Dom starejših občanov
Črnomelj, Ul. 21. oktobra 19c, Črnomelj.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
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za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: predmet javnega razpisa je sukcesivna dobava prehrambenega blaga po
naslednjih skupinah:
01. skupina: meso in mesni izdelki,
01. 01. podskupina: sveže meso,
01. 02. podskupina: mesni izdelki,
01. 03. podskupina: perutnina in perutninski izdelki,
01. 04. podskupina: ribe,
02. skupina: mleko in mlečni izdelki,
03. skupina: kruh in peciva,
04. skupina: sadje in zelenjava,
04. 01. podskupina: sveže in suho
sadje,
04. 02. podskupina: sveža zelenjava,
04. 03. podskupina: konzervirano sadje,
04. 04. podskupina: konzervirana zelenjava,
04. 05. podskupina: zamrznjena zelenjava,
05. skupina: splošno prehrambeno
blago,
05. 01. podskupina: testenine,
05. 02. podskupina: zamrznjeni izdelki
iz testa,
05. 03. podskupina: jajca,
05. 04. podskupina: paštete,
05. 05. podskupina: splošno prehrambeno blago 1,
05. 06. podskupina: splošno prehrambeno blago 2,
06. skupina: pijače.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
se prizna za 3 leta, pogodba za dobavo
blaga bo sklenjena za vsake 4 mesece posebej.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Dom
starejših občanov Črnomelj, Ul. 21. oktobra 19c, 8340 Črnomelj, Tatjana Špehar,
tel. 07/30-56-260, e-mail: crnomelj.spehar@ssz-slo.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 1. 8. 2001
med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT (DDV je vključen) na žiro račun 52110-603-33283, sklic
99999.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 1. 8. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Dom starejših občanov Črnomelj,
Ul. 21. oktobra 19c, 8340 Črnomelj.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponud-

be: do vključno 16. 8. 2001, odločitev o
sprejemu ponudbe bo predvidoma do
21. 8. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 7. 2001.
Dom starejših občanov Črnomelj

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
Popravek
Ob-51744
V obvestilu o oddaji naročila blaga: JN
13/01 za “nadgradnjo in razširitev sistema
zaščite in daljinskega vodenja v RTP Metlika (dobava in vgraditev rezervne zaščite
transformatorja in nadgradnja ter razširitev
daljinskega
vodenja
NEO1000
v
NEO2000”, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 52 z dne 22. 6. 2001, Ob-50789,
Št. 1945/01, se popravi 5. točka in se pravilno glasi:
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je bilo oddano po
postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s 5. točko 110. člena ZJN-1
(Ur. l. RS, št. 39/00).
Elektro Ljubljana d.d.
Ob-51515
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo Negova.
2. Naslov naročnika: Negova 9, 9245
Spodnji Ivanjci.
3. Datum izbire: 9. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj
dobave: nadgradnja gasilske cisterne
GVC 16/50 (oznaka po slovenski tipizaciji).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 40%, kakovost 50%,
plačilni pogoji 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Gasilska oprema, d.o.o.,
Ljubljana, Predstavništvo Maribor, Pobreška
c. 6/a, 2000 Maribor.
7. Pogodbena
vrednost:
14,622.892,50 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,622.892,50 SIT, 13,090.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Prostovoljno gasilsko društvo Negova
Št. 41405/00028/2001
Ob-51516
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, tel. 220-10, faks 220-12-93.
3. Datum izbire: 7. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: kombinirano vozilo, Kulturno prireditveni center – Narodni dom, Ul. kneza Koclja
9, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena in reference, izbran ponudnik je bil cenovno najugodnejši.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Porsche, d.o.o., Porsche
Maribor, Šentiljska c. 128a, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 5,431.571 SIT
(z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik nima podizvajalca.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,673.840 SIT, 5,431.571 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2001.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Oddelek za družbene dejavnosti
Ob-51517
1. Naročnik: Vrtec Semedela.
2. Naslov naročnika: Nova ulica 2b,
6000 Koper.
3. Datum izbire: 29. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila po skupinah:
– meso,
– mesni izdelki,
– sveže ribe in mehkužci,
– zamrznjene ribe in mehkužci,
– ribji izdelki s kratkim rokom trajanja,
– kruh, pekovski in slaščičarski izdelki,
– mleko in mlečni izdelki,
– sveža zelenjava, suhe stročnice in jajca,
– sveže sadje,
– suho sadje,
– sadni sokovi, nektarji in napitki,
– ostalo prehrambeno blago.
Kraj dobave je Koper, Nova ulica 2b.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– meso – Mercator Degro, d.d., Obala
144, 6320 Portorož,
– mesni izdelki – Mesnica in trgovina s
keramiko Klepac Zdenko, s.p., Jelšane 3c,
5254 Jelšane,
– sveže ribe in mehkužci – Delmar,
d.o.o., Dantejeva ulica 2, 6310 Izola,

– zamrznjene ribe in mehkužci – Delmar,
d.o.o., Dantejeva ulica 2, 6310 Izola,
– ribji izdelki s kratkim rokom trajanja – Delmar, d.o.o., Dantejeva ulica 2, 6310 Izola,
– kruh, pekovski in slaščičarski izdelki –
Pekarne Mlinotest, d.o.o., Tovarniška 14,
5270 Ajdovščina,
– mleko in mlečni izdelki – Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
– sveža zelenjava, suhe stročnice in jajca – K. Z. Agraria, z.o.o., Ulica 15. maja 17,
6000 Koper,
– sveže sadje – Mercator Degro, d.d.,
Obala 144, 6320 Portorož,
– suho sadje – Mercator Degro, d.d.,
Obala 144, 6320 Portorož,
– sadni sokovi, nektarji in napitki – Mercator Degro, d.d., Obala 144, 6320 Portorož,
– ostalo prehrambeno blago – Mercator
Degro, d.d., Obala 144, 6320 Portorož.
7. Pogodbena vrednost po skupinah
živil:
– meso – 7,557.650 SIT,
– mesni izdelki – 725.004 SIT,
– sveže ribe in mehkužci – 1,973.160
SIT,
– zamrznjene ribe in mehkužci –
9,088.200 SIT,
– ribji izdelki s kratkim rokom trajanja –
827.024 SIT,
– kruh, pekovski in slaščičarski izdelki –
2,229.050 SIT,
– mleko in mlečni izdelki – 7,080.478 SIT,
– sveža zelenjava, suhe stročnice in jajca – 3,782.200 SIT,
– sveže sadje – 2,876.316 SIT,
– suho sadje – 411.685 SIT,
– sadni sokovi, nektarji in napitki –
632.841 SIT,
– ostalo prehrambeno blago –
5,051.627 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– meso – 8,508.348 SIT, 7,557.650
SIT,
– mesni izdelki – 951.340 SIT, 725.004
SIT,
– sveže ribe in mehkužci – 1,973.160
SIT, 1,973.160 SIT,
– zamrznjene ribe in mehkužci –
9,088.200 SIT, 9,088.200 SIT,
– ribji izdelki s kratkim rokom trajanja –
827.024 SIT, 827.024 SIT,
– kruh, pekovski in slaščičarski izdelki –
2,966.442 SIT, 2,229.050 SIT,
– mleko in mlečni izdelki – 7,908.062
SIT, 7,080.478 SIT,
– sveža zelenjava, suhe stročnice in jajca – 4,727.295 SIT, 3,782.200 SIT,
– sveže sadje – 3,289.250 SIT,
2,876.316 SIT,
– suho sadje – 464.850 SIT, 411.685
SIT,
– sadni sokovi, nektarji in napitki –
955.700 SIT, 632.841 SIT,
– ostalo prehrambeno blago –
5,051.627 SIT, 5,051.627 SIT.
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.
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 6. 2001.
Vrtec Semedela
Št. 3017/01
Ob-51518
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117 Ljubljana, faks 01/518-83-01.
3. Datum izbire: 15. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: elektronske tablice za sistem ABC;
Ljubljana, Grič 54.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je bilo oddano po postopku s pogajanji brez predhodne
objave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Traffic Design, d.o.o., Velika čolnarska 15, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 169,500.000
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 169,500.000 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: izbira izvajalca je bila opravljena na
podlagi 20. člena Zakona o javnih naročilih
po postopku s pogajanji brez predhodne objave, glede na dejstvo, da je izbrani ponudnik edini možni dobavitelj elektronskih tablic za sistem ABC – Premid TS 3100 in TS
3200 s karakteristično frekvenco 2.45 GHZ.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2001.
Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o.
Št. 2
Ob-51519
1. Naročnik: SŽ – Centralne delavnice
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Zaloška 217, 1000
Ljubljana, faks 01/231-47-88.
3. Datum izbire: 21. 2. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 1 kos lakirna sušilna komora.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, tehnična ustreznost,
reference. Pri točkovanju ponudb je izbrani ponudnik dosegel največje skupno število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Friul Export S.p.A. Scala
al belvedere, 1-34135 Trieste.
7. Pogodbena vrednost: 47,230.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 48,000.000 SIT, 42,800.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 6. 2001.
SŽ – Centralne delavnice
Ljubljana, d.o.o.
Št. 163/6-9/2001
Ob-51533
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, tel. 05/669-61-00, faks
05/652-71-85.
3. Datum izbire: 24. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: hematološki analizator.
Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena aparata, cena preiskave, kakovost, reference, cena vzdrževanja,
plačilni pogoji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Hermes Analitica, d.o.o.,
Celovška 73, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 8,760.350 SIT
brez vključenega DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,760.350 SIT, 8,467.500 SIT, brez
vključenega DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2001.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Ob-51544
1. Naročnik: Onkološki inštitut Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000
Ljubljana, tel. 01/431-72-76, faks
01/432-10-76.
3. Datum izbire: 15. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava pisarniškega materiala.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 90%, popust za predčasno plačilo (v 15 dneh od izdaje računa) 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: DZS, založništvo in trgovina, d.d., Mali trg 6, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: ni določena, ker
gre za sukcesivne dobave pisarniškega materiala na podlagi trenutnih potreb naročnika.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,858.772,24 SIT; 5,578.829,10 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: 26. 6. 2001.
Onkološki inštitut Ljubljana
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Ob-51545
1. Naročnik: Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika in Osnovna šola Antona Martina
Slomška Vrhnika.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Ivana Cankarja, Lošca 1, 1360 Vrhnika,
tel. 01/750-51-50, faks 01/755-75-40 in
Osnovna šola Antona Martina Slomška, Pod
Hrušovco 33, 1360 Vrhnika, tel.
01/755-80-50, faks 01/755-80-61.
3. Datum izbire: 14. maj 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: čistila in papirna galanterija, fco naslov obeh naročnikov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 60 točk, strokovna priporočila (reference) 20 točk, celovitost ponudbe 20 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: 1. skupina - čistila: 1. Barjans d.o.o. Opekarska 4, 1360 Vrhnika, 2.
Chemo d.d. Ljubljana, Cesta v Mestni log
90, 1000 Ljubljana; 2. skupina: papirna galanterija: 1. Barjans d.o.o., Opekarska 4,
1360 Vrhnika, 2. Valtex & Co. d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1. skupina: 1/1
1,425.730,67 SIT, 1/2 1,759.874,21 SIT,
2. skupina: 2/1 4,487.419,79 SIT, 2/2
4,740.926,68 SIT. Z izbranimi ponudniki sta
naročnika sklenila ločene pogodbe. Naročnika sta se v pogodbah obvezala, da bosta
od vsakega izbranega dobavitelja tekom izvajanja naročila dobavila izdelke najmanj v
višini 20% pogodbene vrednosti.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1. skupina: 2,366.392,28 SIT,
1,425.730,67
SIT;
2.
skupina:
6,505.367,25 SIT, 1,534.328,03 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: Naročnika sta prejela dve zahtevi za
obrazloženo obvestilo o oddaji naročila, ki
sta jih ponudnikoma posredovala v zakonskem roku. Pogodbe z izbranimi ponudniki
so sklenjene do 31. decembra 2002.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. junij 2001.
Osnovna šola Ivana Cankarja,
Osnovna šola Antona Martina Slomška
Ob-51546
1. Naročnik: Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika in Osnovna šola Antona Martina
Slomška Vrhnika.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Ivana Cankarja, Lošca 1, 1360 Vrhnika, tel.
01/750-51-50, faks 01/755-75-40 in
Osnovna šola Antona Martina Slomška, Pod
Hrušovco 33, 1360 Vrhnika, tel.
01/755-80-50, faks 01/755-80-61.
3. Datum izbire: 14. maj 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pisarniški material, fco naslov obeh
naročnikov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 60 točk, strokovna priporočila (reference) 20 točk, celovitost ponudbe 20 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: 1. DZS d.d. založništvo in
trgovina, Mali trg 6, 1000 Ljubljana, 2. Cankarjeva založba d.d., Kopitarjeva 2, 1512
Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
1.
5,739.729,12 SIT, 2. 6,584.384,98. Z izbranima ponudnikoma sta naročnika sklenila ločene pogodbe. Naročnika sta se v pogodbah obvezala, da bosta od vsakega izbranega dobavitelja tekom izvajanja naročila dobavila izdelke najmanj v višini 20% pogodbene vrednosti.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,026.043,77 SIT, 5,739.729,12 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnika sta prejela eno zahtevo za
obrazloženo obvestilo o oddaji naročila, ki
sta jo ponudniku posredovala v zakonskem
roku. Pogodbi z izbranima ponudnikoma so
sklenjene do 31. decembra 2002.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. junij 2001.
Osnovna šola Ivana Cankarja, Osnovna
šola Antona Martina Slomšaka
Št. 136/2001
Ob-51547
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta.
2. Naslov naročnika: Razlagova 14,
2000 Maribor, št. faksa 02/25-27-056.
3. Datum izbire: 14. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
pisarniški material, kraj dobave Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v skladu z razpisnimi pogoji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: naročnik je priznal usposobljenost za dobavo pisarniškega materiala Mladinski knjigi Birooprema d.d. Ljubljana, Mladinski knjigi Trgovina d.d. Ljubljana,
Piramidi d.o.o. Zagorje in DZS, založnišvo
in trgovina, d.d., Divizija Trgovina, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: ca. 9,500.000
SIT brez DDV.
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: 28. 4. 2001,
št. 2/2001, Ob-47422.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 6. 2001.
Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta
Št. 363-4/01
Ob-51558
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,
8330 Metlika.
3. Datum izbire: 1. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: oprema za kuhinjo v Osnovni šoli
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Metlika po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: po merilih iz razpisne dokumentacije (ponudbena cena, plačilni pogoji, reference) je izbran najugodnejši ponudnik.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kovinastroj Gastronom, d.d., Adamičeva c. 36, 1290 Grosuplje.
7. Pogodbena vrednost: 16,120.674
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,351.195,94 SIT, 16,120.674
SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: na
javni razpis je prispelo 7 pravočasnih ponudb. Po pregledu ponudb je bilo ugotovljeno, da je pravilnih ponudb bilo 5.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 31 z dne 28. 4.
2001, Ob-47659.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 6. 2001.
Občina Metlika
Ob-51559
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, javno podjetje za pridobivanje lignita d.d.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta
78, 3320 Velenje, tel.: 03/58-71-465,
03/58-69-160, faks: 03/58-69-131.
3. Datum izbire: 15.6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: oprema za avtomatizacijo smernega traku.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ZJN-1: 20. člena točke 2, 84. člena točke 1. ter 110. člena točke 3 in 5.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: SAIT Mining SA - Promos.
7. Pogodbena vrednost: 25,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatno naročilo prvotnega dobavitelja.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 6. 2001.
Premogovnik Velenje d.d.
Št. 363-5/01
Ob-51606
1. Naročnik: Občina Metlika, Mestni trg
24, 8330 Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,
8330 Metlika.
3. Datum izbire: 5. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: šolska oprema za prizidek k Os-

novni šoli Metlika po specifikaciji iz
razpisne dokumentacije.
5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: po merilih iz razpisne
dokumentacije (ponudbena cena, plačilni
pogoji, reference) je izbran najugodnejši
ponudnik.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Učilna d.o.o., Cesta
na Brdo 43, 1000 Ljubljana.
7.
Pogodbena
vrednost:
22,111.410,11 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe:
29,419.537,24
SIT,
21,495.381 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbir izvajalca: na
javni razpis je prispelo 7 pravočasnih
ponudb. Po pregledu ponudb je bilo ugotovljeno, da je pravilnih ponudb bilo šest.
Pogodba je sklenjena dne 28. 6. 2001.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 31, z dne 28. 4. 2001
Ob-47576.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2001.
Občina Metlika
Ob-51683
1. Naročniki:
– OŠ Bakovci,
– OŠ Beltinci,
– OŠ Cankova,
– OŠ G. Petrovci,
– OŠ Grad,
– OŠ Puconci,
– OŠ Sveti Jurij,
– OŠ Tišina,
– OŠ I M. Sobota,
– OŠ II M. Sobota,
– OŠ III M. Sobota.
2. Naslovi naročnikov:
– OŠ Bakovci, Poljska 2, 9000 Murska
Sobota,
tel.
02/543-90-30,
faks
02/543-90-35,
– OŠ Beltinci, Panonska 35 b, 9231
Beltinci,
tel.
02/541-31-00,
faks
02/541-31-12,
– OŠ Cankova, Cankova 27, 9261 Cankova,
tel.
02/540-91-40
Fax:.
02/540-14-50,
– OŠ G. Petrovci, G. Petrovci 2, 9203
G. Petrovci, tel. 02/556-90-20, faks
02/556-11-75,
– OŠ Grad, Grad 172 E, 9264 Grad,
tel. 02/553-10-05, faks 02/553-10-05,
– OŠ Puconci, Puconci 178, 9201 Puconci,
tel.
02/545-10-32,
faks
02/545-10-32,
– OŠ Sveti Jurij, Sveti Jurij 13, 9263
Rogašovci, tel. 02/557-10-03, faks
02/558-84-80,
– OŠ Tišina, Tišina 4 b, 9251 Tišina, tel.
02/539-16-10, faks 02/539-16-11,
– OŠ I M. Sobota, Štefana Kovača 32,
9000 M. Sobota, tel. 02/521-13-42, faks
02/537-14-64,
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– OŠ II M. Sobota, Cankarjeva 91, 9000
M. Sobota, tel. 02/532-10-43, faks
02/532-10-43,
– OŠ III M. Sobota, Trstenjakova 73,
9000 M.Sobota, tel. 02/521-15-92, faks
02/521-15-92.
3. Datum izbire: 29. 5. 2001 (datum
poročila o oddaji naročila).
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
1. kruh, pekovski in mlevski izdelki,
2. mleko, mlečni izdelki,
3. meso, mesni izdelki,
4. jajca,
5. sadje,
6. zelenjava,
7. ostali prehrambeni izdelki.
Kraj dobave: Bakovci, Dokležovje, Beltinci, Melinci, Cankova, G. Petrovci, Grad,
Puconci, Bodonci, Mačkovci, Sveti Jurij,
Serdica, Pertoča, Tišina, Gederovci, Murska Sobota, Krog.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v skladu z razpisno dokumentacijo so bile izločene nepravočasne in
nepravilne ponudbe pri vseh naročnikih.
Pravilne, primerne in sprejemljive ponudbe
so bile ocenjene v skladu z merili določenimi v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
Naročnik: OŠ Bakovci
Sklop 1: kruh, pekovski in mlevski izdelki:
1. Mlinopek d.d. Murska Sobota, Industrijska 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 1,175.649,18 SIT,
2. Donats d.o.o., Bohovska c. 21, 2311
Hoče, v vrednosti 852.575,76 SIT;
Sklop 2: mleko, mlečni izdelki:
1. Agroind Vipava 1894, Vipava d.d.,
Vinarska c. 5, 5271 Vipava, v vrednosti
496.460,80 SIT,
2. Pomurske mlekarne d.d., Industrijska
10, 9000 Murska Sobota, v vrednosti
580.031,71 SIT;
Sklop 3: meso in mesni izdelki:
Podsklop 3.1.: sveže meso mladih govedi, prašičje meso in izdelki:
1. MIR Mesna industrija Radgona d.d.,
Lackova 22, 9250 Gornja Radgona, v vrednosti 916.495,00 SIT,
2. Vigros d.o.o., Lendavska 11, 9000
Murska Sobota, v vrednosti 961.038,00
SIT;
Podsklop 3.2.: sveže perutninsko meso
in izdelki:
1. Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10,
2250 Ptuj, v vrednosti 676.642,00 SIT;
Podsklop 3.3.: ribe in ribje konzerve:
1. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Puževci, v vrednosti 59.940,00 SIT;
Sklop 4: jajca:
1. Kmetija Marije in Mirka Kaučič, Gornji
Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, v vrednosti
15 SIT/kom;
Sklop 5: sadje:
Podsklop 5.1.: sveže sadje:
1. Pomurka – trgovina d.o.o., Industrijska ul. 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 49.500,00 SIT;
Podsklop 5.2.: južno sadje:
1. Pomurka – trgovina d.o.o., Industrijska ul. 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 73.300,00 SIT;
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Sklop 6: zelenjava:
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava:
1. Pomurka – trgovina d.o.o., Industrijska ul. 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 238.202,00 SIT;
Podsklop 6.2.: vložena zelenjava:
1. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bodonci, v vrednosti 33.610,68 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kislo zelje:
1. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bodonci, v vrednosti 21.600,00 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kisla repa:
1. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bodonci, v vrednosti 12.636,00 SIT;
Podsklop 6.4.: zmrznjena zelenjava:
1. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bodonci, v vrednosti 28.874,80 SIT;
Podsklop 6.5.: krompir:
1. Pomurka – trgovina d.o.o., Industrijska ul. 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 76.500,00 SIT;
Sklop 7. ostali prehrambeni izdelki: /
Naročnik: OŠ Beltinci
Sklop 1: kruh, pekovski in mlevski izdelki:
1. Donats d.o.o., Bohovska c. 21, 2311
Hoče, v vrednosti 2,657.398,32 SIT,
2. Mlinopek d.d. Murska Sobota, Industrijska 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 3,566.726,04 SIT;
Sklop 2: mleko, mlečni izdelki:
1. Agroind Vipava 1894, Vipava d.d.,
Vinarska c. 5, 5271 Vipava, v vrednosti
1,919.059,00 SIT;
Sklop 3: meso in mesni izdelki:
Podsklop 3.1.: sveže meso mladih govedi, prašičje meso in izdelki:
1. MIR Mesna industrija Radgona d.d.,
Lackova 22, 9250 Gornja Radgona, v vrednosti 3,756.129,00 SIT;
Podsklop 3.2.: sveže perutninsko meso
in izdelki:
1. Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10,
2250 Ptuj, v vrednosti 1,159.766,00 SIT;
Podsklop 3.3.: ribe in ribje konzerve:
1. Ljubljanske mlekarne d.d. Obrat Maribor, Osojnikova 5, 2000 Maribor, v vrednosti 345.647,50 SIT;
Sklop 4: jajca:
1. Kmetija Marije in Mirka Kaučič, Gornji
Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, v vrednosti
67.500,00 SIT;
Sklop 5: sadje:
Podsklop 5.1.: sveže sadje:
1. Pomurka – trgovina d.o.o., Industrijska ul. 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 620.000,00 SIT;
Podsklop 5.2.: južno sadje:
1. Mercator SVS d.d., Rogozniška c.8,
2250 Ptuj, v vrednosti 694.950,00 SIT;
Podsklop 5.3.: suho sadje:
1. Mercator SVS d.d., Rogozniška c.8,
2250 Ptuj, v vrednosti 46.400,00 SIT;
Sklop 6: zelenjava:
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava:
1. Mercator SVS d.d., Rogozniška c.8,
2250 Ptuj, v vrednosti 433.500,00 SIT;
Podsklop 6.2.: vložena zelenjava:
1. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bodonci, v vrednosti 152.820,00 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kislo zelje:
1. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bodonci, v vrednosti 19.440,00 SIT;
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Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kisla repa:
1. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bodonci, v vrednosti 27.648,00 SIT;
Podsklop 6.4.: zmrznjena zelenjava:
1. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bodonci, v vrednosti 187.336,80 SIT;
Podsklop 6.5.: krompir:
1. Pomurka – trgovina d.o.o., Industrijska ul. 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 161.550,00 SIT;
Sklop 7: ostali prehrambeni izdelki:
1. Veletrgovina Potrošnik d.d. Arhitekta
Novaka 2, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 3,639.676,40 SIT.
Naročnik: OŠ Cankova
Sklop 1: kruh, pekovski in mlevski izdelki:
1. Mlinopek d.d. Murska Sobota, Industrijska 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 2,133.619,50 SIT;
Sklop 2: mleko, mlečni izdelki:
1. Pomurske mlekarne d.d., Industrijska
10, 9000 Murska Sobota, v vrednosti
1,859.119,28 SIT,
2. Agroind Vipava 1894, Vipava d.d.,
Vinarska c. 5, 5271 Vipava, v vrednosti
1,539.965,20 SIT;
Sklop 3: meso in mesni izdelki:
Podsklop 3.1.: sveže meso mladih govedi, prašičje meso in izdelki:
1. MIR Mesna industrija Radgona d.d.,
Lackova 22, 9250 Gornja Radgona, v vrednosti 2,810.536,00 SIT;
Podsklop 3.2.: sveže perutninsko meso
in izdelki:
1. Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10,
2250 Ptuj, v vrednosti 708.552,00 SIT;
Podsklop 3.3.: ribe in ribje konzerve:
1. Vigros d.o.o., Lendavska 11, 9000
Murska Sobota, v vrednosti 141.888,00
SIT,
2. Ljubljanske mlekarne d.d., Obrat Maribor, Osojnikova 5, 2000 Maribor, v vrednosti 120.662,00 SIT;
Sklop 4: jajca:
1. Kmetija Marije in Mirka Kaučič, Gornji
Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, v vrednosti
54.000,00 SIT;
Sklop 5: sadje:
Podsklop 5.1.: sveže sadje:
1. Pomurka – trgovina d.o.o., Industrijska ul. 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 42.750,00 SIT;
Podsklop 5.2.: južno sadje:
1. Pomurka – trgovina d.o.o., Industrijska ul. 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 326.950,00 SIT;
Sklop 6. zelenjava:
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava:
1. Gramis d.o.o., Noršinska ulica 3,
9000 Murska Sobota, v vrednosti
330.550,00 SIT;
Podsklop 6.2.: vložena zelenjava:
1. Pomurka – trgovina d.o.o., Industrijska ul. 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 253.278,00 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kislo zelje:
1. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bodonci, v vrednosti 21.600,00 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kisla repa:
1. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bodonci, v vrednosti 16.200,00 SIT;

Podsklop 6.4.: zmrznjena zelenjava:
1. Vigros d.o.o. Lendavska 11, 9000
Murska Sobota, v vrednosti 156.520,00
SIT;
Podsklop 6.5.: krompir:
1. Pomurka – trgovina d.o.o., Industrijska ul. 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 86.400,00 SIT;
Sklop 7: ostali prehrambeni izdelki: /
Naročnik: OŠ Gornji Petrovci
Sklop 1: kruh, pekovski in mlevski izdelki:
1. Mlinopek d.d. Murska Sobota, Industrijska 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 1,788.018,30 SIT;
Sklop 2: mleko, mlečni izdelki:
1. Pomurske mlekarne d.d., Industrijska
10, 9000 Murska Sobota, v vrednosti
656.036,43 SIT,
2. Agroind Vipava 1894, Vipava d.d.,
Vinarska c. 5, 5271 Vipava, v vrednosti
544.134,60 SIT;
Sklop 3: meso in mesni izdelki:
Podsklop 3.1.: sveže meso mladih govedi, prašičje meso in izdelki:
1. MIR Mesna industrija Radgona d.d.,
Lackova 22, 9250 Gornja Radgona, v vrednosti 1,262.488,00 SIT;
Podsklop 3.2.: sveže perutninsko meso
in izdelki:
1. Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10,
2250 Ptuj, v vrednosti 963.362,00 SIT;
Podsklop 3.3.: ribe in ribje konzerve:
1. Vigros d.o.o, Lendavska 11, 9000
Murska Sobota, v vrednosti 42.800,00 SIT;
Sklop 4: jajca:
1. Kmetija Marije in Mirka Kaučič, Gornji
Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, v vrednosti
39.150,00 SIT;
Sklop 5: sadje:
Podsklop 5.1.: sveže sadje:
1. Pomurka – trgovina d.o.o., Industrijska ul. 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 79.200,00 SIT;
Podsklop 5.2.: južno sadje:
1. Pomurka – trgovina d.o.o., Industrijska ul. 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 145.015,00 SIT;
Sklop 6: zelenjava:
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava:
1. Gramis d.o.o., Noršinska ulica 3,
9000 Murska Sobota, v vrednosti
89.855,00 SIT;
Podsklop 6.2.: vložena zelenjava:
1. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bodonci, v vrednosti 71.337,92 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kislo zelje:
1. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bodonci, v vrednosti 9.720,00 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kisla repa:
1. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bodonci, v vrednosti 3.456,00 SIT;
Podsklop 6.4.: zmrznjena zelenjava:
1. Vigros d.o.o., Lendavska 11, 9000
Murska Sobota, v vrednosti 11.320,00 SIT;
Podsklop 6.5.: krompir:
1. Pomurka – trgovina d.o.o., Industrijska ul. 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 84.600,00 SIT;
Sklop 7: ostali prehrambeni izdelki: /
Naročnik: OŠ Grad
Sklop 1: kruh, pekovski in mlevski izdelki: /
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Sklop 2: mleko, mlečni izdelki:
1. Pomurske mlekarne d.d., Industrijska
10, 9000 Murska Sobota, v vrednosti
819.994,20 SIT,
2. Agroind Vipava 1894, Vipava d.d.,
Vinarska c. 5, 5271 Vipava, v vrednosti
668.848,20 SIT;
Sklop 3: meso in mesni izdelki:
Podsklop 3.1.: sveže meso mladih govedi, prašičje meso in izdelki:
1. MIR Mesna industrija Radgona d.d.,
Lackova 22, 9250 Gornja Radgona, v vrednosti 902.700,00 SIT,
2. Mesnica Hanžekovič Mirko s.p., Frana Kovačiča 8, 9241 Veržej, v vrednosti
920.061,20 SIT;
Podsklop 3.2.: sveže perutninsko meso
in izdelki:
1. Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10,
2250 Ptuj, v vrednosti 638.281,00 SIT;
Podsklop 3.3.: ribe in ribje konzerve:
1. Ljubljanske mlekarne d.d., Obrat Maribor, Osojnikova 5, 2000 Maribor, v vrednosti 62.845,00 SIT,
2. Vigros d.o.o., Lendavska 11, 9000
Murska Sobota, v vrednosti 73.900,00 SIT;
Sklop 4: jajca:
1. Kmetija Marije in Mirka Kaučič, Gornji
Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, v vrednosti
15.000,00 SIT;
Sklop 5: sadje:
Podsklop 5.1.: sveže sadje:
1. Pomurka – trgovina d.o.o., Industrijska ul. 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 23.750,00 SIT;
Podsklop 5.2.: južno sadje:
1. Pomurka – trgovina d.o.o., Industrijska ul. 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 183.000,00 SIT;
Sklop 6: zelenjava:
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava:
1. Gramis d.o.o., Noršinska ulica 3,
9000 Murska Sobota, v vrednosti
109.300,00 SIT;
Podsklop 6.2.: vložena zelenjava:
1. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bodonci, v vrednosti 115.074,00 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kislo zelje:
1. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bodonci, v vrednosti 12.960,00 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kisla repa:
1. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bodonci, v vrednosti 10.800,00 SIT;
Podsklop 6.4.: zmrznjena zelenjava:
1. Vigros d.o.o., Lendavska 11, 9000
Murska Sobota, v vrednosti 12.578,00 SIT;
Podsklop 6.5.: krompir:
1. Pomurka – trgovina d.o.o., Industrijska ul. 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 13.500,00 SIT;
Sklop 7: ostali prehrambeni izdelki: /
Naročnik: OŠ Puconci
Sklop 1: kruh, pekovski in mlevski izdelki:
1. Mlinopek d.d. Murska Sobota, Industrijska 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 2,241.817,60 SIT,
2. Donats d.o.o., Bohovska c. 21, 2311
Hoče, v vrednosti 1,667.714,40 SIT;
Sklop 2: mleko, mlečni izdelki:
1. Agroind Vipava 1894, Vipava d.d.,
Vinarska c. 5, 5271 Vipava, v vrednosti
1,358.380,00 SIT,

2. Pomurske mlekarne d.d., Industrijska
10, 9000 Murska Sobota, v vrednosti
1,738.394,90 SIT;
Sklop 3: meso in mesni izdelki:
Podsklop 3.1.: sveže meso mladih govedi, prašičje meso in izdelki:
1. MIR Mesna industrija Radgona d.d.,
Lackova 22, 9250 Gornja Radgona, v vrednosti 3,436.460,00 SIT,
2. Vigros d.o.o., Lendavska 11, 9000
Murska Sobota, v vrednosti 3,435.016,00
SIT;
Podsklop 3.2.: sveže perutninsko meso
in izdelki:
1. Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10,
2250 Ptuj, v vrednosti 977.375,00 SIT;
Podsklop 3.3.: ribe in ribje konzerve:
1. Ljubljanske mlekarne d.d., Obrat Maribor, Osojnikova 5, 2000 Maribor, v vrednosti 188.535,00 SIT,
2. Vigros d.o.o., Industrijska 11, 9000
Murska Sobota, v vrednosti 221.700,00 SIT;
Sklop 4: jajca:
1. Kmetija Marije in Mirka Kaučič, Gornji
Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, v vrednosti
90.000,00 SIT;
Sklop 5: sadje:
Podsklop 5.1.: sveže sadje:
1. Pomurka – trgovina d.o.o., Industrijska ul. 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 37.500,00 SIT;
Podsklop 5.2.: južno sadje:
1. Pomurka – trgovina d.o.o., Industrijska ul. 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 127.150,00 SIT;
Sklop 6: zelenjava:
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava:
1. Gramis d.o.o., Noršinska ulica 3,
9000 Murska Sobota, v vrednosti
280.300,00 SIT;
Podsklop 6.2.: vložena zelenjava:
1. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bodonci, v vrednosti 106.396,00 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kislo zelje:
1. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bodonci, v vrednosti 21.600,00 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kisla repa:
1. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bodonci, v vrednosti 21.600,00 SIT;
Podsklop 6.4.: zmrznjena zelenjava:
1. Vigros d.o.o., Lendavska 11, 9000
Murska Sobota, v vrednosti 67.230,00 SIT;
Podsklop 6.5.: krompir:
3. Pomurka – trgovina d.o.o., Industrijska ul. 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 180.000,00 SIT;
Sklop 7: ostali prehrambeni izdelki: /
Naročnik: OŠ Sveti Jurij
Sklop 1: kruh, pekovski in mlevski izdelki: /
Sklop 2: mleko, mlečni izdelki:
1. Pomurske mlekarne d.d., Industrijska
10, 9000 Murska Sobota, v vrednosti
1,382.297,75 SIT,
2. Agroind Vipava 1894, Vipava d.d.,
Vinarska c. 5, 5271 Vipava, v vrednosti
1,156.846,60 SIT;
Sklop 3: meso in mesni izdelki:
Podsklop 3.1.: sveže meso mladih govedi, prašičje meso in izdelki:
1. MIR Mesna industrija Radgona d.d.,
Lackova 22, 9250 G. Radgona, v vrednosti
1,934.070,00 SIT,
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2. Vigros d.o.o., Lendavska 11, 9000
Murska Sobota, v vrednosti 1,872.808,00
SIT;
Podsklop 3.2.: sveže perutninsko meso
in izdelki:
1. Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10,
2250 Ptuj, v vrednosti 334.986,00 SIT;
Podsklop 3.3.: ribe in ribje konzerve:
1. Ljubljanske mlekarne d.d., Obrat Maribor, Osojnikova 5, 2000 Maribor, v vrednosti 62.845,00 SIT,
2. Vigros d.o.o., Lendavska 11, 9000
Maribor, v vrednosti 73.900,00 SIT;
Sklop 4: jajca:
1. Kmetija Marije in Mirka Kaučič, Gornji
Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, v vrednosti
24.000,00 SIT;
Sklop 5: sadje:
Podsklop 5.1.: sveže sadje:
1. Pomurka – trgovina d.o.o., Industrijska ul. 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 426.600,00 SIT;
Podsklop 5.2.: južno sadje:
1. Pomurka – trgovina d.o.o., Industrijska ul. 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 137.380,00 SIT;
Podsklop 5.3.: suho sadje:
1. Gramis d.o.o., Noršinska ulica 3,
9000 M. Sobota, v vrednosti 12.900,00
SIT;
Sklop 6: zelenjava:
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava:
1. Gramis d.o.o., Noršinska ulica 3, 9000
M. Sobota, v vrednosti 220.730,00 SIT;
Podsklop 6.2.: vložena zelenjava:
1. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bodonci, v vrednosti 123.949,60 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kislo zelje:
1. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bodonci, v vrednosti 16.200,00 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kisla repa:
1. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bodonci, v vrednosti 8.640,00 SIT;
Podsklop 6.4.: zmrznjena zelenjava:
1. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bodonci, v vrednosti 34.642,08 SIT,
2. Vigros d.o.o., Lendavska 11, 9000
Murska Sobota, v vrednosti 36.818,00 SIT;
Podsklop 6.5.: krompir:
1. Pomurka – trgovina d.o.o., Industrijska ul. 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 47.250,00 SIT;
Sklop 7: ostali prehrambeni izdelki: /
Naročnik: OŠ Tišina
Sklop 1: kruh, pekovski in mlevski izdelki:
1. Mlinopek d.d. Murska Sobota, Industrijska 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 2,747.905,20 SIT,
2. Donats d.o.o., Bohovska c. 21, 2311
Hoče, v vrednosti 2,146.986,00 SIT;
Sklop 2: mleko, mlečni izdelki:
1. Agroind Vipava 1894, Vipava d.d.,
Vinarska c. 5, 5271 Vipava, v vrednosti
1,861.948,00 SIT,
2. Pomurske mlekarne d.d., Industrijska
10, 9000 Murska Sobota, v vrednosti
2,039.119,20 SIT;
Sklop 3: meso in mesni izdelki:
Podsklop 3.1.: sveže meso mladih govedi, prašičje meso in izdelki:
1. MIR Mesna industrija Radgona d.d.,
Lackova 22, 9250 G. Radgona, v vrednosti
2,.414.178,00 SIT;
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Podsklop 3.2.: sveže perutninsko meso
in izdelki:
1. Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10,
2250 Ptuj, v vrednosti 562.735,00 SIT;
Podsklop 3.3.: ribe in ribje konzerve:
1. Ljubljanske mlekarne d.d., Obrat Maribor, Osojnikova 5, 2000 Maribor, v vrednosti 94.267,50 SIT;
Sklop 4: jajca:
1. Kmetija Marije in Mirka Kaučič, Gornji
Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, v vrednosti
52.500,00 SIT;
Sklop 5: sadje:
Podsklop 5.1.: sveže sadje:
1. Pomurka – trgovina d.o.o., Industrijska ul. 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 291.000,00 SIT;
Podsklop 5.2.: južno sadje:
1. Pomurka – trgovina d.o.o., Industrijska ul. 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 179.500,00 SIT;
Sklop 6: zelenjava:
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava:
1. Gramis d.o.o, Noršinska ulica 3,
9000 M. Sobota, v vrednosti 239.700,00
SIT;
Podsklop 6.2.: vložena zelenjava:
1. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bodonci, v vrednosti 61.098,40 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kislo zelje:
1. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bodonci, v vrednosti 10.800,00 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kisla repa:
1. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bodonci, v vrednosti 10.800,00 SIT;
Podsklop 6.4.: zmrznjena zelenjava:
1. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bodonci, v vrednosti 70.155,20 SIT;
Podsklop 6.5.: krompir:
1. Pomurka – trgovina d.o.o., Industrijska ul. 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 90.000,00 SIT;
Sklop 7: ostali prehrambeni izdelki: /
Naročnik: OŠ I M. Sobota
Sklop 1: kruh, pekovski in mlevski izdelki:
1. Mlinopek d.d. Murska Sobota, Industrijska 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 5,486.349,84 SIT,
2. Donats d.o.o., Bohovska c. 21, 2311
Hoče, v vrednosti 4,582.659,24 SIT;
Sklop 2: mleko, mlečni izdelki:
1. Agroind Vipava 1894, Vipava d.d.,
Vinarska c. 5, 5271 Vipava, v vrednosti
3,453.503,10 SIT,
2. Pomurske mlekarne d.d., Industrijska
10, 9000 Murska Sobota, v vrednosti
3,270.702,81 SIT;
Sklop 3: meso in mesni izdelki:
Podsklop 3.1.: sveže meso mladih govedi, prašičje meso in izdelki:
1. MIR Mesna industrija Radgona d.d.,
Lackova 22, 9250 G. Radgona, v vrednosti
5,001.663,00 SIT,
2. Vigros d.o.o., Lendavska 11, 9000
Murska Sobota, v vrednosti 4,470.415,60
SIT;
Podsklop 3.2.: sveže perutninsko meso
in izdelki:
1. Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10,
2250 Ptuj, v vrednosti 2,469.760,00 SIT,
2. Vigros d.o.o., Industrijska 11, 9000
Murska Sobota, v vrednosti 2,671.013,00
SIT;
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Podsklop 3.3.: ribe in ribje konzerve:
1. Ljubljanske mlekarne d.d., Obrat Maribor, Osojnikova 5, 2000 Maribor, v vrednosti 314.225,00 SIT;
Sklop 4: jajca:
1. Kmetija Marije in Mirka Kaučič, Gornji
Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, v vrednosti
99.000,00 SIT;
Sklop 5: sadje:
Podsklop 5.1.: sveže sadje:
1. Pomurka – trgovina d.o.o., Industrijska ul. 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 764.500,00 SIT,
2. Gramis d.o.o, Noršinska ulica 3,
9000 Murska Sobota, v vrednosti
1,117.100,00 SIT;
Podsklop 5.2.: južno sadje:
1. Gramis d.o.o, Noršinska ulica 3,
9000 Murska Sobota, v vrednosti
259.800,00 SIT;
Podsklop 5.3.: suho sadje:
1. Pomurka – trgovina d.o.o., Industrijska ul. 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 274.700,00 SIT;
Sklop 6: zelenjava:
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava:
1. Gramis d.o.o, Noršinska ulica 3,
9000 Murska Sobota, v vrednosti
743.450,00 SIT;
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava: – artikel
solata:
1. Ulen Marija, Rankovci 12, 9251 Tišina, v vrednosti 174.200,00 SIT;
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava: – artikel
sladko zelje:
1. Kisanje zelja, Majer-Šinko Ljudmila,
Skakovci 53, 9261 Cankova, v vrednosti
58.500,00 SIT;
Podsklop 6.2.: vložena zelenjava:
1. Pomurka – trgovina d.o.o., Industrijska 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti
96.515,60 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kislo zelje:
1. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bodonci, v vrednosti 43.200,00 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kisla repa:
1. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bodonci, v vrednosti 43.200,00 SIT;
Podsklop 6.4.: zmrznjena zelenjava:
1. Vigros d.o.o., Lendavska 11, 9000
M. Sobota, v vrednosti 20.140,00 SIT;
Podsklop 6.5.: krompir:
1. Jeneš Franc, Bratonci 43, 9231 Beltinci, v vrednosti 327.260,00 SIT;
2. Horvat Jožef, Ivanci 47, 9222 Bogojina, v vrednosti 327.360,00 SIT;
Sklop 7: ostali prehrambeni izdelki: /
Naročnik: OŠ II M. Sobota:
Sklop 1: kruh, pekovski in mlevski izdelki:
1. Mlinopek d.d. Murska Sobota, Industrijska 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 3,830.600,00 SIT,
2. Donats d.o.o., Bohovska c. 21, 2311
Hoče, v vrednosti 2,976.489,72 SIT;
Sklop 2: mleko, mlečni izdelki:
1. Agroind Vipava 1894, Vipava d.d.,
Vinarska c. 5, 5271 Vipava, v vrednosti
1,481.081,00 SIT,
2. Pomurske mlekarne d.d., Industrijska
10, 9000 Murska Sobota, v vrednosti
1,618.619,22 SIT;
Sklop 3: meso in mesni izdelki:

Podsklop 3.1.: sveže meso mladih govedi, prašičje meso in izdelki:
1. MIR Mesna industrija Radgona d.d.,
Lackova 22, 9250 G. Radgona, v vrednosti
3,448.671,00 SIT,
2. Vigros d.o.o., Lendavska 11, 9000
Murska Sobota, v vrednosti 3,669.278,40
SIT;
Podsklop 3.2.: sveže perutninsko meso
in izdelki:
1. Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10,
2250 Ptuj, v vrednosti 1,487.185,00 SIT,
2. Vigros d.o.o., Lendavska 11, 9000
M. Sobota, v vrednosti 1,638.189,60 SIT;
Podsklop 3.3.: ribe in ribje konzerve:
1. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Puževci, v vrednosti 190.512,00 SIT,
2. Kalamar Janez s.p., Ribarnica Kalamar, Partizanska 55, 9000 M. Sobota v
vrednosti 206.080,00 SIT;
Sklop 4: jajca:
1. Kmetija Marije in Mirka Kaučič, Gornji
Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, v vrednosti
82.500,00 SIT;
Sklop 5: sadje:
Podsklop 5.1.: sveže sadje:
1. Pomurka – trgovina d.o.o., Industrijska ul. 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 333.450,00 SIT;
Podsklop 5.2.: južno sadje:
1. Mercator SVS d.d., Rogozniška c. 8,
2250 Ptuj, v vrednosti 224.260,00 SIT;
Podsklop 5.3.: suho sadje:
1. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000
M. Sobota, v vrednosti 12.900,00 SIT;
Sklop 6: zelenjava:
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava:
1. Matis Janez, Sebeborci 45 b, 9221
Martjanci, v vrednosti 337.920,00 SIT;
Podsklop 6.2.: vložena zelenjava:
1. Mercator SVS d.d., Rogozniška c. 8,
2250 Ptuj, v vrednosti 149.813,82 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kislo zelje:
1. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bodonci, v vrednosti 42.120,00 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kisla repa:
1. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bodonci, v vrednosti 47.520,00 SIT;
Podsklop 6.4.: zmrznjena zelenjava:
1. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bodonci, v vrednosti 148.521,60 SIT;
Podsklop 6.5.: krompir:
1. Pomurka – trgovina d.o.o., Industrijska ul. 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 327.150,00 SIT;
Sklop 7: ostali prehrambeni izdelki:
1. Veletrgovina Potrošnik d.d., Arhitekta
Novaka 2, 9000 M. Sobota, v vrednosti
2,594.914,03 SIT.
Naročnik: OŠ III M. Sobota:
Sklop 1: kruh, pekovski in mlevski izdelki:
1. Mlinopek d.d. Murska Sobota, Industrijska 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 4,457.883,50 SIT,
2. Donats d.o.o., Bohovska c. 21, 2311
Hoče, v vrednosti 3,246.066,00 SIT;
Sklop 2: mleko, mlečni izdelki:
1. Agroind Vipava 1894, Vipava d.d.,
Vinarska c. 5, 5271 Vipava, v vrednosti
2,599.984,00 SIT,
2. Ljubljanske mlekarne d.d., Obrat Maribor, Osojnikova 5, 2000 Maribor, v vrednosti 2,662.316,00 SIT;
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Sklop 3: meso in mesni izdelki:
Podsklop 3.1.: sveže meso mladih govedi, prašičje meso in izdelki:
1. MIR Mesna industrija Radgona d.d.,
Lackova 22, 9250 Gornja Radgona, v vrednosti 6,423.400,00 SIT,
2. Vigros d.o.o., Lendavska 11, 9000
Murska Sobota, v vrednosti 6,474.060,00
SIT;
Podsklop 3.2.: sveže perutninsko meso
in izdelki:
1. Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10,
2250 Ptuj, v vrednosti 3,009.350,00 SIT,
2. Vigros d.o.o., Lendavska 1, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 3,173.162,00 SIT;
Podsklop 3.3.: ribe in ribje konzerve:
1. Ljubljanske mlekarne d.d., Obrat Maribor, Osojnikova 5, 2000 Maribor, v vrednosti 314.225,00 SIT,
2. Vigros d.o.o., Lendavska 1, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 369.500,00 SIT;
Sklop 4: jajca:
1. Kmetija Marije in Mirka Kaučič, Gornji
Ivanjci 21, 9245 Sp. Ivanjci, v vrednosti
150.000,00 SIT;
Sklop 5: sadje:
Podsklop 5.1.: sveže sadje:
1. Pomurka – trgovina d.o.o., Industrijska ul. 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 250.000,00 SIT;
Podsklop 5.2.: južno sadje:
1. Pomurka – trgovina d.o.o., Industrijska ul. 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 404.200,00 SIT,
2. Mercator SVS d.d., Rogozniška c. 8,
2250 Ptuj, v vrednosti 319.750,00 SIT;
Podsklop 5.3.: suho sadje:
1. Mercator SVS d.d., Rogozniška c. 8,
2250 Ptuj, v vrednosti 46.400,00 SIT;
Sklop 6: zelenjava:
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava:
1. Mercator SVS d.d., Rogozniška c. 8,
2250 Ptuj, v vrednosti 869.400,00 SIT;
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava: – artikel
sladko zelje:
1. Kisanje zelja, Majer – Šinko Ljudmila,
Skakovci 53, 9261 Cankova, v vrednosti
21.000,00 SIT;
Podsklop 6.2.: vložena zelenjava:
1. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bodonci, v vrednosti 142.732,80 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kislo zelje:
1. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bodonci, v vrednosti 54.000,00 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kisla repa:
1. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bodonci, v vrednosti 54.000,00 SIT;
Podsklop 6.4.: zmrznjena zelenjava:
1. Vigros d.o.o., Lendavska 11, 9000
M. Sobota, v vrednosti 235.660,00 SIT;
Podsklop 6.5.: krompir:
1. Pomurka – trgovina d.o.o., Industrijska ul. 11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 378.000,00 SIT,
2. Žiško Ernest, Lucova 10, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 294.000,00 SIT;
Sklop 7: ostali prehrambeni izdelki:
1. Veletrgovina Potrošnik d.d., Arhitekta
Novaka 2, 9000 Murska Sobota, v vrednosti 4,005.999,47 SIT.
7. Pogodbena vrednost: zneski razvidni
iz točke 6 pri posameznih sklopih oziroma
podsklopih.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– OŠ Bakovci 25,
– OŠ Beltinci 29,
– OŠ Cankova 26,
– OŠ G. Petrovci 21,
– OŠ Grad 23,
– OŠ Puconci 25,
– OŠ Sveti Jurij 22,
– OŠ Tišina 27,
– OŠ I M. Sobota 31,
– OŠ II M. Sobota 32,
– OŠ III M. Sobota 28.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Naročnik: OŠ Bakovci
Sklop 1: kruh, pekovski in mlevski izdelki: 852.575,76 SIT, 1,175.649,18 SIT;
Sklop 2: mleko, mlečni izdelki:
593.505,60 SIT, 496.460,80 SIT;
Sklop 3: meso in mesni izdelki:
Podsklop 3.1.: sveže meso mladih govedi,
prašičje
meso
in
izdelki:
1,149.470,00 SIT, 916.495,00 SIT;
Podsklop 3.2.: sveže perutninsko meso
in izdelki: 726.084,75 SIT, 676.642,00
SIT;
Podsklop 3.3.: ribe in ribje konzerve:
67.200,00 SIT, 59.940,00 SIT;
Sklop 4: jajca: 17,29 SIT/kom, 15,00
SIT/kom;
Sklop 5: sadje:
Podsklop 5.1.: sveže sadje: 58.900,00
SIT, 49.500,00 SIT;
Podsklop 5.2.: južno sadje: 73.300,00
SIT, 62.700,00 SIT;
Sklop 6: zelenjava:
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava:
238.202,00 SIT, 201.100,00 SIT;
Podsklop 6.2.: vložena zelenjava:
35.796,00 SIT, 33.610,68 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kislo zelje: 27.000,00 SIT, 21.600,00 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kisla repa: 18.135,00 SIT, 11.700,00 SIT;
Podsklop 6.4.: zmrznjena zelenjava:
34.512,12 SIT, 28.874,80 SIT;
Podsklop 6.5.: krompir: 76.500,00 SIT,
76.500,00 SIT;
Sklop 7: ostali prehrambeni izdelki: /
Naročnik: OŠ Beltinci
Sklop 1: kruh, pekovski in mlevski izdelki: 3,662.397,00 SIT, 2,657.398,32 SIT;
Sklop 2: mleko, mlečni izdelki:
2,555.609,90 SIT, 1,919.059,00 SIT;
Sklop 3: meso in mesni izdelki:
Podsklop 3.1.: sveže meso mladih govedi,
prašičje
meso
in
izdelki:
4,318.632,00 SIT, 3,705.555,60 SIT;
Podsklop 3.2.: sveže perutninsko meso
in
izdelki:
1,168.641,00
SIT,
1,159.766,00 SIT;
Podsklop 3.3.: ribe in ribje konzerve:
406.450,00 SIT, 345.647,50 SIT;
Sklop 4: jajca: 77.760,00 SIT,
67.500,00 SIT;
Sklop 5: sadje:
Podsklop
5.1.:
sveže
sadje:
720.000,00 SIT, 605.600,00 SIT;
Podsklop 5.2.: južno sadje: 966.170,00
SIT, 694.950,00 SIT;
Podsklop 5.3.: suho sadje: 88.000,00
SIT, 62.400,00 SIT;
Sklop 6: zelenjava:
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Podsklop 6.1.: sveža zelenjava:
742.780,00 SIT, 433.500,00 SIT;
Podsklop 6.2.: vložena zelenjava:
307.180,00 SIT, 152.820,00 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kislo zelje: 24.300,00 SIT, 18.900,00 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kisla repa: 39.680,00 SIT, 25.600,00 SIT;
Podsklop 6.4.: zmrznjena zelenjava:
346.198,30 SIT, 187.336,80 SIT;
Podsklop 6.5.: krompir: 175.910,00
SIT, 161.500,00 SIT;
Sklop 7: ostali prehrambeni izdelki:
4,068.283,06 SIT, 3,639.676,40 SIT.
Naročnik: OŠ Cankova
Sklop 1: kruh, pekovski in mlevski izdelki: 2,133.619,50 SIT, 2,025.832,40 SIT;
Sklop 2: mleko, mlečni izdelki:
1,859.119,28 SIT, 1,539.965,20 SIT;
Sklop 3: meso in mesni izdelki:
Podsklop 3.1.: sveže meso mladih govedi,
prašičje
meso
in
izdelki:
3,172.720,00 SIT, 2,810.536,00 SIT;
Podsklop 3.2.: sveže perutninsko meso
in izdelki: 802.160,00 SIT, 777.920,00
SIT;
Podsklop 3.3.: ribe in ribje konzerve:
141.888,00 SIT, 120.662,00 SIT;
Sklop 4: jajca: 62.208,00 SIT,
54.000,00 SIT;
Sklop 5: sadje: 67.500,00 SIT,
42.750,00 SIT;
Podsklop 5.2.: južno sadje: 326.950,00
SIT, 285.600,00 SIT;
Sklop 6: zelenjava:
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava:
435.220,00 SIT, 330.550,00 SIT;
Podsklop 6.2.: vložena zelenjava:
426.816,00 SIT, 253.278,00 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel kislo zelje: 27.000,00 SIT, 21.600,00
SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kisla repa: 23.500,00 SIT, 15.000,00 SIT;
Podsklop 6.4.: zmrznjena zelenjava:
289.944,00 SIT, 153.057,60 SIT;
Podsklop 6.5.: krompir: 86.400,00 SIT,
86.400,00 SIT;
Sklop 7: ostali prehrambeni izdelki: /
Naročnik: OŠ Gornji Petrovci
Sklop 1: kruh, pekovski in mlevski izdelki: 1,788.018,30 SIT, 1,744.496,36 SIT;
Sklop 2: mleko, mlečni izdelki:
656.036,43 SIT, 544.134,60 SIT;
Sklop 3: meso in mesni izdelki:
Podsklop 3.1.: sveže meso mladih govedi,
prašičje
meso
in
izdelki:
1,348.346,70 SIT, 1,207.342,80 SIT;
Podsklop 3.2.: sveže perutninsko meso
in izdelki: 963.362,00 SIT, 995.801,40
SIT;
Podsklop 3.3.: ribe in ribje konzerve:
44.982,00 SIT, 42.800,00 SIT;
Sklop 4: jajca: 45.100,80 SIT,
39.150,00 SIT;
Sklop 5: sadje:
Podsklop
5.1.:
sveže
sadje:
121.000,00 SIT, 79.200,00 SIT;
Podsklop 5.2.: južno sadje: 145.015,00
SIT, 142.425,00 SIT;
Sklop 6: zelenjava:
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava:
142.396,00 SIT, 89.855,00 SIT;
Podsklop 6.2.: vložena zelenjava:
79.606,00 SIT, 71.337,92 SIT;

Stran

4242 / Št. 56 / 6. 7. 2001

Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kislo zelje: 12.150,00 SIT, 9.720,00 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kisla repa: 4.960,00 SIT, 3.456,00 SIT;
Podsklop 6.4.: zmrznjena zelenjava:
23.664,40 SIT, 10.479,41 SIT;
Podsklop 6.5.: krompir: 84.600,00 SIT,
84.600,00 SIT;
Sklop 7: ostali prehrambeni izdelki: /
Naročnik: OŠ Grad
Sklop 1: kruh, pekovski in mlevski izdelki: /
Sklop 2: mleko, mlečni izdelki:
819.994,20 SIT, 668.848,20 SIT;
Sklop 3: meso in mesni izdelki:
Podsklop 3.1.: sveže meso mladih govedi,
prašičje
meso
in
izdelki:
1,124.236,80 SIT, 902.700,00 SIT;
Podsklop 3.2.: sveže perutninsko meso
in izdelki: 638,281,00 SIT, 622.410,00 SIT;
Podsklop 3.3.: ribe in ribje konzerve:
73.900,00 SIT, 62.845,00 SIT;
Sklop 4: jajca: 17.280,00 SIT,
15.000,00 SIT;
Sklop 5: sadje:
Podsklop 5.1.: sveže sadje: 37.500,00
SIT, 23.750,00 SIT;
Podsklop 5.2.: južno sadje: 183.000,00
SIT, 175.000,00 SIT;
Sklop 6: zelenjava:
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava:
144.620,00 SIT, 109.300,00 SIT;
Podsklop 6.2.: vložena zelenjava:
156.363,20 SIT, 115.074,00 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kislo zelje: 16.200,00 SIT, 12.960,00 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kisla repa: 15.500,00 SIT, 10.800,00 SIT;
Podsklop 6.4.: zmrznjena zelenjava:
17.328,00 SIT, 11.772,00 SIT;
Podsklop 6.5.: krompir: 13.500,00 SIT,
13.500,00 SIT;
Sklop 7: ostali prehrambeni izdelki: /
Naročnik: OŠ Puconci
Sklop 1: kruh, pekovski in mlevski izdelki: 2,241.817,60 SIT, 1,667.714,40 SIT;
Sklop 2: mleko, mlečni izdelki:
1,738.394,90 SIT, 1,358.380,00 SIT;
Sklop 3: meso in mesni izdelki:
Podsklop 3.1.: sveže meso mladih govedi,
prašičje
meso
in
izdelki:
3,727.870,00 SIT, 3,435.016,00 SIT;
Podsklop 3.2.: sveže perutninsko meso
in izdelki: 1,103.697,00 SIT, 977.375,00
SIT;
Podsklop 3.3.: ribe in ribje konzerve:
220.800,00 SIT, 188.535,00 SIT;
Sklop 4: jajca: 103.680,00 SIT,
90.000,00 SIT;
Sklop 5: sadje:
Podsklop 5.1.: sveže sadje: 37.500,00
SIT, 37.500,00 SIT;
Podsklop 5.2.: južno sadje: 127.150,00
SIT, 118.750,00 SIT;
Sklop 6: zelenjava:
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava:
477.750,00 SIT, 280.300,00 SIT;
Podsklop 6.2.: vložena zelenjava:
142.365,00 SIT, 106.396,00 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kislo zelje: 27.000,00 SIT, 21.600,00 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kisla repa: 31.000,00 SIT, 21.600,00 SIT;
Podsklop 6.4.: zmrznjena zelenjava:
80.031,00 SIT, 62.888,00 SIT;
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Podsklop 6.5.: krompir: 180.000,00
SIT, 180.000,00 SIT;
Sklop 7: ostali prehrambeni izdelki: /
Naročnik: OŠ Sveti Jurij
Sklop 1: kruh, pekovski in mlevski izdelki: /
Sklop 2: mleko, mlečni izdelki:
1,382.297,75 SIT, 1,156.846,60 SIT;
Sklop 3: meso in mesni izdelki:
Podsklop 3.1.: sveže meso mladih govedi,
prašičje
meso
in
izdelki:
2,031.250,00 SIT, 1,872.808,00 SIT;
Podsklop 3.2.: sveže perutninsko meso
in izdelki: 367.286,00 SIT, 334.986,00 SIT;
Podsklop 3.3.: ribe in ribje konzerve:
73.900,00 SIT, 62.845,00 SIT;
Sklop 4: jajca: 27.648,00 SIT,
24.000,00 SIT;
Sklop 5: sadje:
Podsklop
5.1.:
sveže
sadje:
501.300,00 SIT, 426.600,00 SIT;
Podsklop 5.2.: južno sadje: 137.380,00
SIT, 130.125,00 SIT;
Podsklop 5.3.: suho sadje: 17.220,00
SIT, 12.900,00 SIT;
Sklop 6: zelenjava:
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava:
309.330,00 SIT, 220.730,00 SIT;
Podsklop 6.2.: vložena zelenjava:
139.596,80 SIT, 123.949,60 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kislo zelje: 20.250,00 SIT, 16.200,00 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kisla repa: 12.400,00 SIT, 8.640,00 SIT;
Podsklop 6.4.: zmrznjena zelenjava:
57.275,80 SIT, 34.642,08 SIT;
Podsklop 6.5.: krompir: 47.250,00 SIT,
47.250,00 SIT;
Sklop 7: ostali prehrambeni izdelki: /
Naročnik: OŠ Tišina
Sklop 1: kruh, pekovski in mlevski izdelki: 2,747.905,20 SIT, 2,146.986,00 SIT;
Sklop 2: mleko, mlečni izdelki:
2,039.119,20 SIT, 1,861.948,00 SIT;
Sklop 3: meso in mesni izdelki:
Podsklop 3.1.: sveže meso mladih govedi,
prašičje
meso
in
izdelki:
2,785.724,00 SIT, 2,358.832,00 SIT;
Podsklop 3.2.: sveže perutninsko meso
in izdelki: 670.225,00 SIT, 562.735,00
SIT;
Podsklop 3.3.: ribe in ribje konzerve:
110.850,00 SIT, 94.267,50 SIT;
Sklop 4: jajca: 60.480,00 SIT,
52.500,00 SIT;
Sklop 5: sadje:
Podsklop
5.1.:
sveže
sadje:
423.500,00 SIT, 291.000,00 SIT;
Podsklop 5.2.: južno sadje: 179.500,00
SIT, 152.500,00 SIT;
Sklop 6: zelenjava:
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava:
341.000,00 SIT, 239.700,00 SIT;
Podsklop 6.2.: vložena zelenjava:
72.080,00 SIT, 61.098,00 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kislo zelje: 13.500,00 SIT, 10.800,00 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kisla repa: 15.500,00 SIT, 10.000,00 SIT;
Podsklop 6.4.: zmrznjena zelenjava:
122.125,00 SIT, 70.155,20 SIT;
Podsklop 6.5.: krompir: 90.000,00 SIT,
90.000,00 SIT;
Sklop 7: ostali prehrambeni izdelki: /
Naročnik: OŠ I M. Sobota

Sklop 1: kruh, pekovski in mlevski izdelki: 5,486.349,84 SIT, 4,582.659,24 SIT;
Sklop 2: mleko, mlečni izdelki:
3,513.112,80 SIT, 3,270.702,81 SIT;
Sklop 3: meso in mesni izdelki:
Podsklop 3.1.: sveže meso mladih govedi,
prašičje
meso
in
izdelki:
5,053.249,50 SIT, 4,470.415,60 SIT;
Podsklop 3.2.: sveže perutninsko meso
in
izdelki:
2,671.013,00
SIT,
2,469.760,00 SIT;
Podsklop 3.3.: ribe in ribje konzerve:
369.500,00 SIT, 314.225,00 SIT;
Sklop 4: jajca: 114.048,00 SIT,
99.000,00 SIT;
Sklop 5: sadje:
Podsklop
5.1.:
sveže
sadje:
1,117.100,00 SIT, 764.500,00 SIT;
Podsklop 5.2.: južno sadje: 309.480,00
SIT, 259.800,00 SIT;
Podsklop 5.3.: suho sadje: 274.700,00
SIT, 251.100,00 SIT;
Sklop 6: zelenjava:
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava:
981.620,00 SIT, 743.450,00 SIT;
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava: – artikel
solata: 481.640,00 SIT, 174.200,00 SIT;
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava: – artikel
sladko zelje: 156.000,00 SIT, 58.500,00
SIT;
Podsklop 6.2.: vložena zelenjava:
104.878,00 SIT, 96.515,60 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kislo zelje: 54.000,00 SIT, 43.200,00 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kisla repa: 62.000,00 SIT, 40.000,00 SIT;
Podsklop 6.4.: zmrznjena zelenjava:
33.396,00 SIT, 20.140,00 SIT;
Podsklop 6.5.: krompir: 368.280,00
SIT, 327.360,00 SIT;
Sklop 7: ostali prehrambeni izdelki: /
Naročnik: OŠ II M. Sobota
Sklop 1: kruh, pekovski in mlevski izdelki: 3,830.600,10 SIT, 2,976.489,72 SIT;
Sklop 2: mleko, mlečni izdelki:
1,618.619,22 SIT, 1,481.081,00 SIT;
Sklop 3: meso in mesni izdelki:
Podsklop 3.1.: sveže meso mladih govedi,
prašičje
meso
in
izdelki:
4,425.318,00 SIT, 3,448.671,00 SIT;
Podsklop 3.2.: sveže perutninsko meso
in
izdelki:
1,638.189,60
SIT,
1,487.185,00 SIT;
Podsklop 3.3.: ribe in ribje konzerve:
206.080,00 SIT, 190.512,00 SIT;
Sklop 4: jajca: 95.040,00 SIT,
82.500,00 SIT;
Sklop 5: sadje:
Podsklop
5.1.:
sveže
sadje:
406.600,00 SIT, 316.250,00 SIT;
Podsklop 5.2.: južno sadje: 327.880,00
SIT, 224.260,00 SIT;
Podsklop 5.3.: suho sadje: 17.220,00
SIT, 12.900,00 SIT;
Sklop 6: zelenjava:
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava:
967.380,00 SIT, 337.920,00 SIT;
Podsklop 6.2.: vložena zelenjava:
198.174,00 SIT, 149.813,82 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kislo zelje: 52.650,00 SIT, 40.950,00 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kisla repa: 68.200,00 SIT, 44.000,00 SIT;
Podsklop 6.4.: zmrznjena zelenjava:
363.380,00 SIT, 148.521,60 SIT;
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Podsklop 6.5.: krompir: 356.230,00
SIT, 327.150,00 SIT;
Sklop 7: ostali prehrambeni izdelki:
2,666.258,33 SIT, 2,594.914,03 SIT.
Naročnik: OŠ III M. Sobota
Sklop 1: kruh, pekovski in mlevski izdelki: 4,457.883,50 SIT, 3,246.066,00 SIT;
Sklop 2: mleko, mlečni izdelki:
3,026.230,74 SIT, 2,599.984,00 SIT;
Sklop 3: meso in mesni izdelki:
Podsklop 3.1.: sveže meso mladih govedi,
prašičje
meso
in
izdelki:
6,995.600,00 SIT, 6,423.400,00 SIT;
Podsklop 3.2.: sveže perutninsko meso
in
izdelki:
3,173.162,00
SIT,
3,009.350,00 SIT;
Podsklop 3.3.: ribe in ribje konzerve:
369.500,00 SIT, 314.225,00 SIT;
Sklop 4: jajca: 172.800,00 SIT,
150.000,00 SIT;
Sklop 5: sadje:
Podsklop
5.1.:
sveže
sadje:
358.000,00 SIT, 244.000,00 SIT;
Podsklop 5.2.: južno sadje: 452.000,00
SIT, 319.750,00 SIT;
Podsklop 5.3.: suho sadje: 88.000,00
SIT, 46.400,00 SIT;
Sklop 6: zelenjava:
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava:
1,443.000,00 SIT, 869.400,00 SIT;
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava: – artikel
sladko zelje: 56.000,00 SIT, 21.000,00 STI;
Podsklop 6.2.: vložena zelenjava:
282.880,00 SIT, 142.732,80 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kislo zelje: 67.500,00 SIT, 52.500,00 SIT;
Podsklop 6.3.: kisana zelenjava – artikel
kisla repa: 77.500,00 SIT, 54.000,00 SIT;
Podsklop 6.4.: zmrznjena zelenjava:
372.102,30 SIT, 233.400,00 SIT;
Podsklop 6.5.: krompir: 411.600,00
SIT, 294.000,00 SIT;
Sklop 7: ostali prehrambeni izdelki:
4,005.999,47 SIT, 3,839.588,06 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pri sklopu 1 in 7, kjer naročniki niso
pridobili vsaj dveh pravilnih ponudb, bodo
nadaljevali postopek v skladu z določili
ZJN-1 (postopek s pogajanji oziroma kot
naročila male vrednosti).
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: 29. 6. 2001.
OŠ Bakovci
OŠ Beltinci
OŠ Cankova
OŠ G. Petrovci
OŠ Grad
OŠ Puconci
OŠ Sveti Jurij
OŠ Tišina
OŠ I M. Sobota
OŠ II M. Sobota
OŠ III M. Sobota
Št. 4922-3/01
Ob-51692
1. Naročnik: Obalni dom upokojencev
Koper.
2. Naslov naročnika: Koper, Krožna cesta 5, faks 05/628-51-02.

3. Datum izbire: 29. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava sadja, zelenjave-zmrznjene, splošnega prehrambenega blaga, rib, Koper.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost
ponudbe za 3. sklop, za 1. in 2. pa ni mogel izbrati najugodnejšega ponudnika, ker
ni za posamezni sklop dobil 2 pravilnih ponudb.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: 3. sklop: Mariva, Marikultura, d.o.o., Portorož.
7. Pogodbena vrednost: 2,222.100 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3. sklop: ribe 2,509.660 SIT,
2,222.100 SIT.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: za 3. sklop smo po neuspelem
odprtem postopku naročilo oddali po postopku s pogajanji po 1. točki 20. člena
ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 6. 2001.
Obalni dom upokojencev Koper
Št. 4922-4/01
Ob-51693
1. Naročnik: Obalni dom upokjencev Koper.
2. Naslov naročnika: Koper, Krožna cesta 5, faks 05/628-51-02.
3. Datum izbire: 22. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava čistil, čistil za nego, materiala za vzdrževanje, pisarniškega materiala, medicinskega materiala,
blago in delovne obleke.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost ponudbe za 1., 2., 7. sklop, za 3., 4., 5. in 6.
pa ni mogel izbrati najugodnejšega ponudnika, ker ni za posamezni sklop dobil 2 pravilnih ponudb.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. sklop: MBS, d.o.o., Piran,
2. sklop: Surf, d.o.o., Portorož,
7. sklop: Sanolabor, d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 3,093.869,80 SIT,
2. sklop: 842.330,40 SIT,
7. sklop: 6,609.860,82 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1.
sklop:
4,301.740,22
SIT,
2,706.787,50 SIT,
2.
sklop:
2,108.983,67
SIT,
842.330,40 SIT,
7.
sklop:
6,725.106,50
SIT,
6,609.860,82 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ponovljeni razpis za leto 2001.
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: 28. 6. 2001.
Obalni dom upokojencev Koper
Št. 2001/021
Ob-51738
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49, razpisi@gov.si.
3. Datum izbire: 19. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 2 seta baterij za sistem IMO90P; 1
set baterij za sistem SitePro S.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: objektivni razlogi, zaradi katerih je izvajalec edini, ki lahko izpolni naročilo.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Mides international d.o.o.,
Železna cesta 14, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
20,921.698,06 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 7. 2001.
Center Vlade RS za informatiko
Ob-51791
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska
7, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 10. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: AC Kozina - Klanec od km 7,5 do km
11,5; notranja oprema.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: J.V. STOL d.o.o. Korenova cesta 5, 1240 Kamnik + Viling d.o.o.
Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
125,321.902,50 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
131,292.332,39
SIT
in
125,321.902,50 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: javni razpis
je bil objavljen dne 17. 11. 2000 Ob-39083.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva je bila poslana 2. 7. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
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ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Ob-51514
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper,
d.o.o. – s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja št.
16, 6000 Koper, faks 05/668-61-20.
3. Datum izbire: 22. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda Sermin – Kampo Morer.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izpolnjevanje razpisnih pogojev in najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Rokava, d.o.o., Dekani
3/c, 6271 Dekani.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 82,053.573 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 98,964.456 SIT in 82,053.573 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. 76-77 z dne 25. 8.
2000.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Rižanski vodovod Koper, d.o.o. – s.r.l.
Št. 3/01
Ob-51531
1. Naročnik: Komunala Novo mesto,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Komunala Novo
mesto, d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto, tel. 07/393-24-50, faks
07/393-25-05.
3. Datum izbire: 21. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: CEROD – izgradnja kanalizacije Ratež.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vodnogospodarsko podjetje Novo mesto, d.d., Trdinova 23, 8000
Novo mesto.
7. Pogodbena
vrednost:
118,028.836,24 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
187,372.040,24
SIT,
118,028.836,24 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2001.
Komunala Novo mesto, d.o.o.
Št. 4/01
Ob-51532
1. Naročnik: Komunala Novo mesto,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Komunala Novo
mesto, d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto, tel. 07/393-24-50, faks
07/393-25-05.
3. Datum izbire: 22. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: CEROD – izgradnja kanalizacije Brusnice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo mesto, d.d., Ljubljanska c. 47, 8000 Novo
mesto.
7. Pogodbena vrednost: 21,395.033,47
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
30,228.158,50
SIT,
21,395.033,47 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2001.
Komunala Novo mesto, d.o.o.
Št. 05/01
Ob-51539
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: 22. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija izolacije
in podporja na magistralnem vročevodu
CEP-TEŠ IV/A FAZA, kraj izvedbe Velenje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev javnega
naročila:
– cena: 75 točk,
– garancijska doba: 10 točk,
– plačilni pogoji:
· kompenzacija 2 točki,
· plačilni rok 8 točk,
– potrjene reference: 5 točk.
Izbrani ponudnik je dosegel največje število točk!
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– faza a: Esotech, d.d., Velenje, Preloška cesta 1, 3320 Velenje,
– faza b: Esotech, d.d., Velenje, Preloška cesta 1, 3320 Velenje,
– faza c: Esotech, d.d., Velenje, Preloška cesta 1, 3320 Velenje,
– faza d: Jani Kavtičnik, s.p., Mariborska 84, 2370 Dravograd,
– faza e: Esotech, d.d., Velenje, Preloška cesta 1, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost:
– za fazo a,b,c in e: 91,702.550,73 SIT
z 19% DDV,
– za fazo d: 8,535.870 SIT z 19% DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– faza a: – vrednost edine ponudbe:
4,702.523 SIT,
– faza b: – vrednost edine ponudbe:
11,749.336,48 SIT,
– faza
c:
49,465.453,52
SIT,
48,910.211,42 SIT,
– faza d: 8,712.608,80 SIT, 8,272.404
SIT,
– faza
e:
27,261.412,50
SIT,
26,360.261,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 6. 2001.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.
Št. 03/01
Ob-51540
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: 4. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija izolacije
in podporja na magistralnem vročevodu
CEP-TEŠ III/B faza, kraj izvedbe Velenje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev javnega
naročila:
– cena: 75 točk,
– garancijska doba: 10 točk,
– plačilni pogoji:
· kompenzacija 2 točki,
· plačilni rok: 8 točk,
– potrjene reference: 5 točk.
Izbrani ponudnik je dosegel največje število točk!
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– faza a: Esotech, d.d., Velenje, Preloška cesta 1, 3320 Velenje,
– faza b: Esotech, d.d., Velenje, Preloška cesta 1, 3320 Velenje,
– faza c: Termika, d.o.o., Ljubljana,
Kamniška 25, 1000 Ljubljana,
– faza d: Termika, d.o.o., Ljubljana,
Kamniška 25, 1000 Ljubljana,
– faza e: Termika, d.o.o., Ljubljana,
Kamniška 25, 1000 Ljubljana,
– faza f: Esotech, d.d., Velenje, Preloška cesta 1, 3320 Velenje.
7. Pogodbena vrednost:
– za fazo a, b in f: 16,587.858,63 SIT z
19% DDV,
– za fazo c, d in e: 75,088.161,05 SIT z
19% DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
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– faza a: – vrednost edine ponudbe:
4,722.917 SIT,
– faza b: – vrednost edine ponudbe:
10,498.121 SIT,
– faza c: 48,184.799 SIT, 43,909.578
SIT,
– faza d: 7,698.252,80 SIT, 7,446.413
SIT,
– faza e: 23,000.000 SIT, 22,967.000
SIT,
– faza f: vrednost edine ponudbe:
1,366.819 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. 6. 2001.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 6. 2001.
Občina Sveta Ana

Št. 64000-04/2001
Ob-51541
1. Naročnik: Občina Sveta Ana.
2. Naslov naročnika: Sv. Ana 17, 2233
Sv. Ana, 02/703-20-07.
3. Datum izbire: 31. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija podstrešja na Osnovni šoli Sveta Ana I. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: po razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeništvo Milan Pintarič s.p., Sp. Ščavnica 32, 9250 G. Radgona.
7. Pogodbena vrednost: 23,527.561
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,803.528,49 SIT vključno z 19% DDV,
22,730.845,69 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: 26. 6. 2001.
Občina Sveta Ana

Št. II-9/69
Ob-51543
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. Datum izbire: 12. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija kanalizacije Ribiškega trga v Kopru. Rekonstrukcija obsega izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije s pripadajočim zadrževalnim sistemom in rekonstrukcijo vodovoda.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za ocenitev ponudb je
ekonomsko najugodnejša ponudba. Navedba meril: ponudbena cena, najugodnejši garancijski rok, plačilni pogoji, rok izvršitve.
Izbran je ponudnik ki je zbral največje
število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Grafist d.o.o., Ankaranska
7, Koper.
7. Pogodbena vrednost: 80,052.224,87
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 4,176.762 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Vrednost
najvišje
ponudbe
89,454.885,16 SIT, vrednost najnižje ponudbe 80,052.224,87 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 30-31 z dne 28. 4. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2001.
J.P. Komunala Koper, d.o.o. - s-r.l.

Št. 34404-01/01
Ob-51542
1. Naročnik: Občina Sveta Ana.
2. Naslov naročnika: Sv. Ana 17, 2233
Sv. Ana, 02/70-32-007.
3. Datum izbire: 24. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: modernizacija občinskih
cest v Občini Sveta Ana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: po razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetne Maribor
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 60,350.850
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 82,052.430,85 SIT vključno z 19%
DDV, 60,350.850 SIT vključno z 19% DDV.

Št. 01/01
Ob-51584
1. Naročnik: Občina Radenci.
2. Naslov naročnika: Radgonska cesta
9, 9252 Radenci, faks 02/566-96-20.
3. Datum izbire: 5. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja oskrbovalnega vodovoda II. faza na območju KS Kapela.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, rok izvedbe, garancijska doba, plačilni rok. Izbrani izvajalec je
dosegel najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mura, javno vodnogospodarsko podjetje, d.d., Ciril Metodova 34,
9000 Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 19,959.806
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,473.437 SIT, 19,959.806 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2001.
Občina Radenci
Št. 40310/00024/2001
Ob-51620
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 220-10, faks
220-12-93.
3. Datum izbire: 7. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: zamenjava strešne kritine na strehah objektov Vrtca Koroška
vrata, enota Bresternica, Cesta na gaj,
Bresternica, Vrtca Pobrežje, enota Ob
gozdu, Ob gozdu 22, Maribor in Vrtca
Tezno, Dogoška 20, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena in reference,
ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev,
navedenih v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kleparstvo Tisaj Valentin,
s.p., Kurirčkova 11, Miklavž, za Vrtec Koroška vrata in Vrtec Pobrežje; PMP, d.o.o.,
Lušečka vas 64, Poljčane, za Vrtec Tezno.
7. Pogodbena vrednost: 3,053.040
SIT (z DDV) za Vrtec Koroška vrata,
4,324.436 SIT (z DDV) za Vrtec Pobrežje in
8,599.940 SIT (z DDV) za Vrtec Tezno.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,752.454 SIT, 3,053.040 SIT za
Vrtec Koroška vrata, 6,353.636 SIT,
4,324.436 SIT za Vrtec Pobrežje in
13,878.582 SIT, 8,599.940 SIT za Vrtec
Tezno
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2001.
Mestna občina Maribor
Št. 40310/00024/2001
Ob-51621
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 220-10, faks
220-12-93.
3. Datum izbire: 28. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova telovadnice, II.
faza, pri Osnovni šoli Maksa Durjave,
Ruška c. 15, Maribor in sanacijo vlažnih zidov starega objekta Osnovne šole Ludvika Pliberška, Lackova 4, Maribor.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena in reference,
ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev,
navedenih v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradis Nova, d.o.o., Puhova ul. 23, Maribor, za Osnovno šolo Maksa Durjave, Kupola, d.o.o., Zrkovska
110/a, Maribor, za Osnovno šolo Ludvika
Pliberška.
7. Pogodbena vrednost: OŠ Maksa
Durjave – 20,034.109 SIT (z DDV) za
Osnovno šolo Maksa Durjave; 5,884.610
SIT (z DDV) za Osnovno šolo Ludvika Pliberška.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 12,621.488 SIT za
Osnovno šolo Maksa Durjave, 17,800.000
SIT, pri Osnovni šoli Ludvika Pliberška izvajalec nima podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 7 za Osnovno šolo Maksa Durjave in 8 za Osnovno
šolo Ludvika Pliberška.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 23,946.569 SIT, 20,034.109 SIT
za Osnovno šolo Maksa Durjave;
14,050.211 SIT, 5,884.610 SIT za Osnovno šolo Ludvika Pliberška.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2001.
Mestna občina Maribor
Št. 40310/00024/2001
Ob-51622
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 220-10, faks
220-12-93.
3. Datum izbire: 29. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: delna obnova talnih oblog na objektih Osnovne šole Ivana Cankarja, Cankarjeva 5, Maribor, Osnovne
šole Borisa Kidriča, Žolgarjeva 4, Maribor, Osnovne šole Franceta Prešerna,
Žolgarjeva 2, Maribor, Osnovne šole
Martina Konšaka, Prekmurska 67, Maribor, Vrtca Koroška vrata, Smetanova
34a, Maribor in Vrtca Otona Župančiča,
Oblakova 5, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena in reference,
ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev,
navedenih v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Fingar, d.o.o., Tržiški hrib
11, Rogaška Slatina, za Osnovno šolo Borisa Kidriča, Osnovno šolo Franceta Prešerna, Osnovno šolo Martina Konaška, Vrtec
Koroška Vrata; Mirko Florjančič, s.p., Goriče 33b, Golnik, za Osnovno šolo Ivana Cankarja; Tiko, d.o.o., Novorogoška 20, Miklavž, za Vrtec Otona Župančiča.
7. Pogodbena vrednost: 1,937.058
SIT (z DDV) za Osnovno šolo Ivana Cankarja; 1,736.725 SIT (z DDV) za Osnovno šolo
Borisa Kidriča; 1,154.277 SIT (z DDV)
Osnovno šolo Franceta Prešerna; 589.062
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SIT (z DDV) za Osnovno šolo Martina Konšaka; 1,787.953 SIT (z DDV) za Vrtec Koroška Vrata; 796.281 SIT (z DDV) za Vrtec
Otona Župančiča.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,478.512,96 SIT, 1,937.058 SIT za
Osnovno šolo Ivana Cankarja; 2,151.405,76
SIT, 1,736.725 SIT za Osnovno šolo Borisa
Kidriča; 1,430.402,61 SIT, 1,154.277 SIT
za Osnovno šolo Franceta Prešerna;
810.152 SIT, 589.062 SIT za Osnovno šolo
Martina Konšaka; 2,126.470,50 SIT,
1,787.953 SIT za Vrtec Koroška Vrata;
1,226.559,18 SIT, 796.281 SIT za Vrtec
Otona Župančiča
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2001.
Mestna občina Maribor
Št. 40310/00024/2001
Ob-51623
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 220-10, faks
220-12-93.
3. Datum izbire: 15. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izdelava fasade na objektih
Osnovne šole Toneta Čufarja, Zrkovska
67, Maribor in na Osnovni šoli Rada Robiča Limbuš, Limbuška 32, Limbuš.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena in reference,
ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev,
navedenih v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GP Radlje, d.d., Mariborska 40, Radlje ob Dravi, za Osnovno šolo
Toneta Čufarja; GPM Ivan Štrukelj, s.p., Mariborska 33, Zg. Polskava, za Osnovno šolo
Rada Robiča Limbuš.
7. Pogodbena vrednost: 15,838.398
SIT (z DDV) za Osnovno šolo Toneta Čufarja
in 6,797.387 SIT (z DDV) za OŠ Rada Robiča Limbuš.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 2,379.085 SIT pri
Osnovni šoli Rada Robiča Limbuš, pri
Osnovni šoli Toneta Čufarja izvajalec nima
podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 27,193.225,50 SIT, 15,754.981,20
SIT za Osnovno šolo Toneta Čufarja in
13,025.204,50 SIT, 6,797.387 SIT za
Osnovno šolo Rada Robiča Limbuš
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2001.
Mestna občina Maribor

Št. 40310/00024/2001
Ob-51624
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 220-10, faks
220-12-93.
3. Datum izbire: 18. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova sanitarij na objektih Vrtca Jožice Flander, enota Razvojni oddelki, Fochova 51, Maribor, Vrtca Studenci, enota Iztokova, Žabotova
10, Maribor in Osnovni šoli Ludvika Pliberška, Lackova 4, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena in reference,
ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev,
navedenih v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Muraus Boris, s.p., Ulica
Roberta Kukovca 21, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 7,486.380
SIT (z DDV) za Vrtec Jožice Flander,
3,010.777 SIT (z DDV) za Vrtec Studenci in
3,498.826 SIT (z DDV) za Osnovno šolo
Ludvika Pliberška.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 1,871.595 SIT za
Vrtec Jožice Flander, 752.694 SIT za Vrtec
Studenci in 874.706 SIT za Osnovno šolo
Ludvika Pliberška.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,982.313,22 SIT, 7,486.380 SIT
za Vrtec Jožice Flander, 4,622.262,26 SIT,
3,010.777 SIT za Vrtec Studenci in
5,539.057,90 SIT, 3,498.826 SIT za
Osnovno šolo Ludvika Pliberška
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2001.
Mestna občina Maribor
Št. 2011-2/2001-02/3
Ob-51682
1. Naročnik: Stanovanjski sklad občine
Maribor.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 1,
2000 Maribor, tel. 02/250-63-10, faks
02/251-52-21.
3. Datum izbire: 15. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del z ureditvijo
okolja za izgradnjo stanovanjskega bloka z 21 neprofitnimi stanovanji ob Ribiški ul. v Mariboru.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila: reference ponudnika za tovrstna dela, ponudbena cena, rok
izvedbe, garancijski rok, usposobljenost in
sposobnost ponudnika. Izbrani ponudnik je
na podlagi točkovanja po teh merilih dosegel največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Stavbar – IGM, d.d., Miklavška ul. 82, Spodnje hoče, 3211 Hoče.
7. Pogodbena vrednost: 267,960.692
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja: 364,603.208,40 SIT, najnižja: 263,746.541 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen 24.
3. 2000.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 7. 2001.
Stanovanjski sklad občine Maribor
Ob-51733
1. Naročnik: Občina Brezovica.
2. Naslov naročnika: Tržaška 390,
1351 Brezovica.
3. Datum izbire: 13. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja prizidka k
montažnemu vrtcu.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba: cena, plačilni rok, rok izgradnje
in reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradišče Cerknica, Cesta 4. maja 80, Cerknica.
7. Pogodbena
vrednost:
39,809.168,42 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 18,000.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 61,210.880 SIT, 39,809.168,42
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. 4. 2001.
Občina Brezovica

rok izvedbe – 20%) je bila izbrana ponudba,
ki je dosegla največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nafta Lendava, Proizvodnja naftnih derivatov, d.o.o., Rudarska 1,
9220 Lendava.
7. Pogodbena
vrednost:
12,378.165,80 SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,650.665,80 SIT z DDV;
12,378.165,80 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: 28. 6. 2001.
Občina Rogašovci

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

Št. 06-2001
Ob-51534
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija.
2. Naslov naročnika: Prešernova 27,
3000 Celje, tel. 03/426-58-00.
3. Datum izbire: 10. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava investicijske dokumentacije v postopku investiranja za Center za ravnanje z odpadki Celje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: reference ponudnika in projektne skupine do 65 točk, ponudbena cena do 30 točk, trajanje razpisanih del do 5
točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IEI, d.o.o., Ljubljanska 9,
2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 41,055.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 48,195.000 SIT in 41,055.000 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: 26. 6. 2001.
Mestna občina Celje
Komunalna direkcija

Št. 414 05-5/01-27
Ob-51513
1. Naročnik: Občina Rogašovci.
2. Naslov naročnika: Rogašovci 14b,
9262 Rogašovci, faks 02/557-16-07.
3. Datum izbire: 26. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba raziskovalno-poskusne vrtine za pitno vodo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: po merilih iz razpisne dokumentacije (reference – 45%, cena – 35% in

Ob-51536
1. Naročnik: Osnovna šola 8 talcev Logatec.
2. Naslov naročnika: Notranjska cesta
3, 1370 Logatec, telefon 01/754-13-09,
telefaks 01/754-12-37.
3. Datum izbire: 7. junij 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje
šolskih prostorov in zunanjih površin
šole.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 60 točk, certifikat ka-

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila storitev
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kovosti ISO 9001 10 točk, strokovna priporočila (reference) 30 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Manicom d.o.o. Ljubljana, Linhartova 13, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 17,240.483,20
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe:
23,058.818,28
SIT,
17,240.438,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: v postopku oddaje naročila je eden
od ponudnikov vložil zahtevo za revizijo postopka, ki pa jo je Državna revizijska komisija zavrnila.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. junij 2001.
Osnovna šola 8 talcev Logatec
Št. 229/3-01
Ob-51537
1. Naročnik: Kovod Postojna, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Jeršice 3, 6230
Postojna; tel. 05/726-45-51; faks
05/726-45-51, e-mail:kovodpostojna@siol.net.
3. Datum izbire: 24. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava
PGD, PZI sanacije CČN Postojna.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, strokovna usposobljenost,
plačilni rok, reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidroinženiring, d.o.o.
7. Pogodbena vrednost: 5,350.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,200.000 SIT, 5,350.000 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: 26. 6. 2001.
Javno podjetje Kovod Postojna
Št. 321/3-01
Ob-51538
1. Naročnik: Občina Kranjska Gora.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 1a,
4280 Kranjska Gora, tel. 588-18-46, faks
588-13-50, e-pošta: obcinakg@g-kabel.si.
3. Datum izbire: 30. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: redna vzdrževalna in sanacijska dela na gozdnih
cestah na področju Občine Kranjska Gora v letih 2001, 2002 in 2003.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 80%, odzivni čas 10%, tehnične prednosti 10%.
G.G. Bled je ponudil nižjo skupno ceno in
nižjo ceno po enoti mere, obe podjetji imata
enak odzivni čas in tehnične prednosti.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gozdno gospodarstvo
Bled, d.d., Ljubljanska cesta 19, 4260
Bled.
7. Pogodbena vrednost: 8,767.560
SIT za leto 2001, za leto 2002 in 2003 v
skladu s sprejetim proračunom Republike
Slovenije in proračunom Občine Kranjska
Gora.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,657.076 SIT, 18,112.130 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2001.
Občina Kranjska Gora
Št. 03/05/2001
Ob-51548
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Naslov naročnika: Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, tel. 03/713-64-00, faks
03/713-64-64, e-mail: obcina.zalec@eunet.si.
3. Datum izbire: 22. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava projektne dokumentacije PGD/PZI za rekonstrukcijo Dvorca Novo Celje z zunanjo ureditvijo (priloga 1A, št.12) z naslednjimi sklopi:
A) projekt zunanje ureditve oziroma projekt prenove parka,
B) projekt rekonstrukcije objekta v smislu obstoječega koncepta konstrukcije in
obdelav,
C) projekt spremembe namembnosti dela objekta v prostore za javne prireditve.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– za sklop A: ponudnik je bil izbran zaradi najustreznejših priporočil investitorjev za
opravljena dela na objektih kulturne dediščine;
– za sklop B: ponudnik je dosegej najvišje število točk pri vrednotenju meril;
– za sklop C: ponudnik je dosegel najvišje število točk pri vrednotenju meril.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za sklop A: Elea d.o.o., Slomškova
12, 1000 Ljubljana,
– za sklop B: Gras d.o.o., Dimičeva 12,
1000 Ljubljana,
– za sklop C: Projekt MR inženiring d.d.,
Svetozarevska 10, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
– za sklop A: 6,233.815 SIT,
– za sklop B: 6,834.300 SIT,
– za sklop C: 7,089.503 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– za sklop A: 5,
– za sklop B: 5,
– za sklop C: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop A: 16,541.000 SIT;
4,795.700 SIT,
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– za sklop B: 27,204.590 SIT;
2,737.000,00 SIT,
– za sklop C: 14,399.000 SIT;
5,831.000 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: 28. 6. 2001.
Občina Žalec
Ob-51550
1. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh, p.o.
2. Naslov naročnika: Todraž 1, 4224
Gorenja vas, tel. 04/51-59-300, faks
04/51-59-399, e-mail: marjan.ursic@rudnik-zv.si.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: program
prestrukturiranja in reševanja presežnih
delavcev Rudnika Žirovski vrh.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
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: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo naročilo oddal po postopku s pogajanji (20. člen, ZJN-1).
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: 28. 6. 2001.
Rudnik Žirovski vrh, p.o.
Št. 025-19/2001-6
Ob-51551
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: 11. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izbira izvajalca reprodukcijsko kartografskih storitev.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, izvedbeni rok in celovitost ponudbe.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Geodetski zavod Slovenije d.d. Ljubljana, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana.
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: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. junij 2001.
Geodetska uprava RS
Št. 026-12/2000-10
Ob-51552
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: 4. april 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje poslovnih prostorov: naloge: 4.1. Območna geodetska uprava Celje in izpostave;
4.2. Območna geodetska uprava Kranj izpostava Jesenice; 4.3. Območna geodetska uprava Koper in izpostave; 4.4.
Območna geodetska uprava Ljubljana
in izpostave; 4.5. Območna geodetska
uprava Murska Sobota in izpostave, 4.6.
Območna geodetska uprava Nova Gorica - Izpostava Ajdovščina; 4.7. Območna geodetska uprava Novo mesto - Izpostava Črnomelj; 4.8. Območna geodetska uprava Ptuj in izpostave, 4.9. Območna geodetska uprava Sevnica in
izpostave, 4.10. Območna geodetska
uprava Slovenj Gradec in izpostava;
4.11. Območna geodetska uprava Velenje - Izpostava Žalec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, certifikat, reference,
ugodnosti, fiksnost cene.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za naloge pod točko 4.1.
Območna geodetska uprava Celje, 4.3. Območna geodetska uprava Koper, 4.10. Območna geodetska uprava Slovenj Gradec;
4.11. Območna geodetska uprava Velenje:
Hernaus profesionalno čiščenje d.o.o. Kopališka 2, 3320 Velenje za nalogo 4.2. Območna geodetska uprava Kranj: Laser
d.o.o. Tomšičeva 42, 4207 Jesenice; za
nalogo 4.4. Območna geodetska uprava
Ljubljana: Čistoča d.o.o. Lobodova ulica 18,
1236 Trzin; za nalogo 4.6. Območna geodetska uprava Nova Gorica: Klinex, čistilni
servis, Robert Lah s.p. Vilharjeva ulica 41a,
5270 Ajdovščina; za nalogo 4.9. Območna
geodetska uprava Sevnica: Čistilni servis
Fofo d.o.o. čistilni servis in trgovina, Naselje heroja Maroka 8, 8290 Sevnica; za nalogo 4. 5. Območna geodetska uprava Murska Sobota: Irena Čistilni servis, Ritonja Jožef, s.p. Kovaška 12, Dokležovje 9231 Beltinci; za nalogo 4.7. Območna geodetska
uprava Novo mesto: Vams d.o.o. Nova Loka 39, 8340 Črnomelj; za nalogo 4.8. Območna geodetska uprava Ptuj: Čis Team
d.o.o., Vrazov trg 2, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: za nalogo
4.1. tri ponudbe; za 4.2. tri ponudbe; za
4.3. štiri ponudbe; za 4.4. šest ponudb; za
4.5. ena ponudba, za 4.6. štiri ponudbe, za
4.7. ena ponudba; za 4.8. ena ponudba; za
4.9. štiri ponudbe; za 4.10. tri ponudbe; za
4.11.dve ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: za naloge 4.5. Območno geodetsko
upravo Murska Sobota, 4.7. Območno geodetsko upravo Novo mesto in nalogo 4.8.
Območno geodetsko upravo Ptuj je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila s pogajanji po 20. členu ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. junij 2001.
Geodetska uprava RS
Št. 22/01
Ob-51660
1. Naročnik: Občina Mozirje.
2. Naslov naročnika: Savinjska cesta 7,
3330 Mozirje, tel. 03/839-33-00, faks
03/839-33-05, e-mail: OBCINA.MOZIRJE@SIOL.NET.
3. Datum izbire: 14. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve vzdrževanja gozdnih cest v zasebnih in državnih gozdovih na območju občine Mozirje v letu 2001.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– merila: cena 85%, opremljenost 9%,
reference 6%;
– utemeljitev: doseženo večje število
točk na kar je vplivala nižja cena izbranega
ponudnika.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gozdno gospodarstvo
Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje.
7. Pogodbena vrednost: 11,260.355
SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja: 12,871.903 SIT, najnižja:
11,260.355 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 6. 2001.
Občina Mozirje
Št. 2001/036
Ob-51736
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49, razpisi@gov.si.
3. Datum izbire: 1. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
Informix licenčne programske opreme.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: objektivni razlogi, zaradi katerih je izvajalec edini, ki lahko izpolni naročilo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hermes Plus d.d., Šlandrova 2, 1231 Ljubljana-Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: 22.259 USD
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan izstavitve računa.
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: 2. 7. 2001.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 2001/035
Ob-51737
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49, razpisi@gov.si.
3. Datum izbire: 29. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
aplikativne programske opreme “INFOKLIP”.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: razlogi, ki so povezani z
varovanjem izključnih pravic, zaradi katerih je izvajalec edini, ki lahko izpolni naročilo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hermes Plus d.d., Šlandrova 2, 1231 Ljubljana-Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: 11,515.392
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 7. 2001.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 2000/024
Ob-51739
1. Naročnik: Center Vlade RS za infomatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49, razpisi@gov.si.
3. Datum izbire: 15. 1. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vzpostavitev spletišča predsednika Vlade RS po
navodilih Urada predsednika Vlade RS
in naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: razlogi, ki so povezani z varovanjem izključnih pravic, zaradi katerih je
izvajalec edini, ki lahko izpolni naročilo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Arctur Nova Gorica
d.o.o., Erjavčeva 1, 5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 4,729.179
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 7. 2001.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 2001/024
Ob-51740
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49, razpisi@gov.si.
3. Datum izbire: 15. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: priprava
sprememb in dopolnitev uredbe o pisarniškem poslovanju in navodila za izvajanje uredbe.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: objektivni razlogi, zaradi katerih je izvajalec edini, ki lahko izpolni naročilo: dopolnilna odločba MNZ št.
0103-5-033-01-1/01-13
z
dne
06.03.2001 o imenovanju delovne skupine
za pripravo spremeb in dopolnitev uredbe o
pisarniškem poslovanju in dolžnostih upravnih organov do dokumentarnega gradiva in
Sklep MNZ št. 0522-31-103/75-01 z dne
08.05.2001 o imenovanju delovne skupine
za pripravo sprememeb in dopolnitev navodila za izvajanje uredbe o poslovanju upravnih organov z dokumentarnim gradivom.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Perenič svetovanje
d.o.o., Mestni trg 8, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 8,568.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 7. 2001.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 2001/037
Ob-51741
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49, razpisi@gov.si.
3. Datum izbire: 8. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
sistemov neprekinjenega napajanja
(UPS) in diesel električnega agregata
(DEA).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: objektivni razlogi, zaradi katerih je izvajalec edini, ki lahko izpolni naročilo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mides international
d.o.o., Železna cesta 14,1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 26,927.587,23
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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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: 2. 7. 2001.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 2001/002
Ob-51742
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49, razpisi@gov.si.
3. Datum izbire: 28. 1. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
spletnih strani predsednika Vlade Republike Slovenije in vzdrževanje jezikovnih ali besedilinih različic .
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: razlogi, ki so povezani z varovanjem izključnih pravic, zaradi katerih je
izvajalec edini, ki lahko izpolni naročilo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Arctur Nova Gorica
d.o.o., Erjavčeva 1, 5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 7,854.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 7. 2001.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 2001/017
Ob-51743
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49, razpisi@gov.si.
3. Datum izbire: 17. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: nadaljevanje izvajanja obstoječih in izvajanje dodatanih storitev svetovanja na področju
pravne informatike.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: nadaljevanje obstoječe pogodbe.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gorazd Perenič s.p.
7. Pogodbena vrednost: 12,600.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 7. 2001.
Center Vlade RS za informatiko

Javni razpisi
Popravek
Ob-51608
V javnem razpisu za podelitev koncesije
za graditev, distribucijo zemeljskega plina,
upravljanje in vzdrževanje plinske infrastrukture v Občini Bled, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 9 z dne 9. 2. 2001),
Ob-43601, se popravi naslednje točke:
Zaradi mirovanja postopka javnega razpisa za podelitev koncesije za graditev, distribucijo zemeljskega plina, upravljanje in
vzdrževanje plinske infrastrukture v Občini
Bled (Uradni list RS, št. 9 z dne 9. 2. 2001
pod Ob-43467 in Uradni list RS, št. 14-15
z dne 2. 3. 2001, pod Ob-44494) so določeni novi roki predložitve in odpiranja ponudb:
Pod 8. točko
Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: najkasneje do ponedeljka, 16. 7. 2001 do 11. ure, v tajništvu
Občine Bled, Cesta svobode 13, 4260
Bled. Ponudbe je potrebno predložiti v
zaprtih ovojnicah z oznako Javni razpis
– koncesija.
Pod 9. točko
Datum, kraj in čas odpiranja ponudb: v
ponedeljek, 16. 7. 2001 ob 12. uri v
zgornji sejni sobi Občine Bled, Cesta
svobode 13.
Vsi ponudniki, ki so že predložili ponudbe, lahko le te dvignejo in jih dopolnijo z
veljavnimi bančnimi garancijami ali jih predložijo v zaprtih ovojnicah, kot sestavni del
ponudbe.
Občina Bled
Popravek
Št. 663-05-061/02
Ob-51727
V javnem natečaju za podelitev koncesije za opravljanje socialno varstvene storitve vodenja in varstva ter zaposlitve pod
posebnimi pogoji ter institucionalnega varstva, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
52 z dne 22. 6. 2001, Ob-50853 se v 11.
točki natečaja rok prijave na natečaj pravilno glasi: 16. 8. 2001.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Popravek
Ob-51787
V javnem razpisu za spodbujanje povečanja ponudbe stavbnih zemljišč za indus-

trijo, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
54 z dne 29. 6. 2001, Ob-51457, se popravi:
Preambula se pravilno glasi:
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/01),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2001 (Ur. l. RS, št.
32/01), Zakona o javnih financah (Ur. l.
RS, št. 79/99, 124/00), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/00, 65/00,
97/00, 9/01), Zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (Ur. l.
RS, št. 60/99), Programa prestrukturiranja jeklarstva v Sloveniji, sprejetega
na 17. seji Vlade RS dne 21. 9. 2000
objavlja Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana
2. c) točka (Višina javnega razpisa) se
pravilno glasi:
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
bo na razpolago za sofinanciranje projektov, znaša 267,000.000 SIT.
Sredstva v višini 100,000.000 SIT
bremenijo
proračunsko
postavko
6372, sredstva v višini 167,000.000
SIT pa proračunsko postavko 1814 proračuna RS za leto 2001.
3. c) točka (Merila za izbiro projektov)
se pravilno glasi:
Do dodelitve nepovratnih sredstev so
upravičeni projekti, ki dobijo najvišjo oceno na podlagi naslednjih meril:
Merilo

1
2
3
4

Število točk

razpoložljivost ustrezne delovne
sile za namen industrijske cone
20
ugodni učinki na regionalni razvoj 40
finančna sposobnost izvajalca
za dokončanje investicije
20
transparenten finančni in terminski
načrt dokončanja projekta
20
Skupaj
100

Prednost pri izboru za dodelitev nepovratnih sredstev imajo projekti:
– ki se vežejo na Program prestrukturiranja jeklarstva v Sloveniji (17. seja
Vlade RS z dne 21. 9. 2000) ali
– ki lahko izkažejo formalen interes
investitorja za vzpostavitev novega proizvodnega obrata, ki bo odprl vsaj 50
novih delovnih mest najkasneje do 1.
1. 2004.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-50424
Obvestilo o razpisu za izbiro izvajalca
storitev
Približevanje slovenske statistike
evropskemu pravnemu redu Republika
Slovenija
1. Sklic na objavo: EUROPEAID/112235/D/SV/SI.
2. Postopek: Mednarodni omejeni postopek.
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3. Program: Phare SI0002.
4. Financiranje: Projekt SI0002.03.01
Približevanje slovenske statistike evropskemu pravnemu redu, znotraj Programa
SI0002 do SI0005, cilj 1: Okrepitev slovenskega institucionalnega in administrativnega položaja za privzetje in uporabo evropskega pravnega reda.
5. Podpisnik pogodbe: Statistični urad
Republike Slovenije (SURS).
Pogodbena specifikacija
6. Narava pogodbe: tehnična pomoč/dobava pomoči.
7. Opis pogodbe: urediti bo potrebno
dve pomembni statistični področji evropskega pravnega reda:
1. razvoj integriranih regijskih in kmetijskih kazalnikov;
2. strukturiranje statistike zaslužkov.
To zajema razvoj kazalnikov in državnih
metodologij ter povezovanja in sekundarne
uporabe podatkov iz baze SURS ali drugih
virov, brez obsežnega pregledovanja s
hkratnim preračunavanjem in brez povezovanja podatkov z vsakokrat po meri prilagojenimi programi. Zajema vzpostavitev podatkovnih povezav, administrativnih dokumentov in drugih orodij. Komponente zahtevajo
trajen razvoj programske opreme in zagotavljanje drugih storitev: svetovanja, priprave študij, izbraževanja, prevodov, aktivnosti
v povezavi z zbiranjem podatkov (terensko
delo, tiskanje). Manjši del proračuna projekta zajema dobavo programske in strojne
opreme, za katero bo moral izvajalec storitev priskrbeti podroben tehnični opis in druge dokumente, potrebne za izpeljavo razpisnega postopka za nabavo te opreme.
8. Število in imena sklopov: en sklop.
9. Maksimalni razpoložljivi znesek: EUR
600.000.
10. Možnost dodatnih storitev: jih ni.
Pogoji za prijavo
11. Ustreznost ponudnikov: razpis je pod
enakimi pogoji odprt za vse pravne in fizične osebe držav članic ter držav in območij
regij, ki so vključene in/ali pooblaščene za
sodelovanje na podlagi Regulative ali drugih specifičnih instrumentov, ki se nanašajo
na program, v okviru katerega se ta pogodba financira (glej tudi točko 28).
12. Prijava: prijavijo se lahko vse fizične
in pravne osebe (enako kot pod točko 11)
ali skupine (konzorciji) fizičnih in pravnih
oseb.
Konzorcij je lahko stalna, že formalno
ustanovljena skupina ali pa skupina, ki je
bila neformalno ustanovljena samo za namen tega javnega razpisa. Vsi člani konzorcija (vodje in vsi ostali partnerji) so solidarno
odgovorni naročniku – podpisniku pogodbe.
Prijava neustrezne fizične ali pravne osebe (kot v 11. točki zgoraj) bo zavržena.
Četudi je neustrezna fizična ali pravna oseba le del konzorcija, se zavrže celotno vlogo konzorcija.
13. Število prijav: kandidati (vključno podjetja znotraj ene pravne skupine, ostali člani istega konzorcija in pod-izvajalci) se lahko na razpis prijavijo samo z eno vlogo, ne
glede na obliko prijave (kot individualni kandidat oziroma kot vodja ali partner v konzorciju). V primeru, da fizična ali pravna oseba
vloži več kot eno vlogo (samostojno ali kot

del skupne prijave), bodo vse vloge izločene.
14. Prepoved združitve ponudnikov
vključenih v ožji izbor (“Short listed“)
Katerakoli ponudba, ki jo bo poslal ponudnik, ki ni prišel v ožji izbor, bo izločena iz
nadaljnjega postopka izbire ponudnika. Ponudniki, ki so prišli v ožji izbor za namen te
pogodbe, se ne smejo medsebojno združevati ali izbrati za svoje pod-izvajalce druga
podjetja, ki so že vključena v ožji izbor.
15. Razlogi za izločitev: kandidati morajo svoji vlogi priložiti izjavo, da ne spadajo v
nobeno od kategorij, ki so navedene pod
točko 2.3 v “Manual of Instructions for External relations contracts“ (dostopno na internetnem
naslovu:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm).
16. Pogodbe s podizvajalci: pogodbe s
podizvajalci bodo dovoljene. Največji podizvajalčev delež pogodbene vrednosti bo
lahko 30%.
17. Število kandidatov vključenih v ožji
izbor: na podlagi prejetih vlog bodo najmanj
4 oziroma največ 8 kandidatov povabljenih
k predložitvi ponudbe za izvedbo projekta.
Okvirni potek razpisnega postopka
18. Predvideni datum povabila kandidatom, vključenih v ožji izbor: 16. avgust
2001.
19. Predvideni datum podpisa pogodbe: 22. oktober 2001.
20. Čas trajanja pogodbe in možnost
podaljšanja: pogodba traja 17 mesecev od
podpisa pogodbe, vendar ne dlje kot do
31. marca 2003.
Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika
21. Kriteriji za uvrstitev v ožji izbor:
1) Ekonomski in finančni položaj kandidatov /temelji na točki 3 obrazca za prijavo/:
(a) Skupni letni promet kandidata: najmanj 1.2 MEUR.
2) Strokovna usposobljenost kandidatov
/temelji na točkah 4 in 5 obrazca za prijavo/:
(a) Najmanj 5% kandidatovih delavcev
sedaj dela na področjih, povezanih s to pogodbo.
3) Tehnične sposobnosti kandidatov /temelji na točkah 5 in 6 obrazca za prijavo/:
(a) Kandidati so v zadnjih treh letih delali
na vsaj enem statističnem projektu, povezanim z regionalno statistiko, kmetijsko ali socialno statistiko.
(b) Sposobnost vodenja razpisnih postopkov po pravilih EU.
22. Kriteriji za končni izbor izvajalca storitev: kriteriji za končni izbor izvajalca storitev bodo natančno opredeljeni v razpisni
dokumentaciji, ki bo priložena vabilu k prijavi za ponudbo in bo poslana kandidatom,
uvrščenim v ožji izbor.
Prijava
23. Rok za oddajo prijav: 3. avgust
2001, ob 12. uri po srednjeevropskem
času. Vse kasneje prispele prijave bodo
izločene.
24. Oblika prijave in zahtevani podatki:
prijave morajo biti predložene v standardni
obliki, kot je navedeno v DIS priročniku,
(dostopno na internetnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm).
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Oblika prijave in navodila za izpolnjevanje prijave morajo biti natančno upoštevana.
Vse prijave, ki ne bodo pripravljene v
skladu s temi navodili, bodo izključene iz
nadaljnjega postopka ocenjevanja.
Vsa dodatna dokumentacija (brošure, pisma, itd.) poslana v prijavi, ne bodo upoštevana.
25. Način predložitve prijav: Vse prijave
morajo biti izrecno dostavljene podpisnika
pogodbe: ga. Magdalena Žebre, Statistični
urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana, Slovenija.
Naslov pogodbe in sklic na objavo (glej
pod točko 1) morajo biti vidno označeni na
ovojnici, ki vsebuje prijavo. Oba podatka
morata biti omenjena tudi pri vsakem nadaljnjem dopisovanju s podpisnikom pogodbe.
Prijave, posredovane na kakršenkoli drugačen način na bodo upoštevane.
26. Dodatne informacije: jih ni.
27. Datum objave obvestila o razpisu:
16. februar 2001.
28. Pravna podlaga: Finančni Memorandum za program št. SI0002 do SI0005,
podpisan 11. decembra 2000.
Okvirni sporazum na temelju Regulative
evropskega sveta št. 3906/89 z dne
18. decembra 1989, nazadnje dopolnjen z
Regulativo št. 2334/92 z dne 11. avgusta
1992.
Statistični urad Republike Slovenije
Ob-50425
Service procurement notice
Alignment of Slovene Statistics with
the Acquis Communautaire Slovenia
1.
Publication
reference:
Europeaid/112235/D/SV/SI.
2. Procedure: International restricted
tender.
3. Programme: Phare SI0002.
4. Financing: Project SI0002.03.01:
Alignment of Slovene Statistics with the Acquis Communautaire, within the Programme
SI0002 to SI0005, Objective 1: Reinforcement of the Institutional and Administrative
Capacity of Slovenia to Adopt and Apply the
Acquis Communautaire.
5. Contracting Authority: Statistical Office of the Republic of Slovenia (SORS).
Contract specification
6. Nature of contract: Technical assistance/supply of services.
7. Contract description: Two important
domains of statistical acquis which need to
be implemented are: 1. Development of integrated regional and agricultural indicators;
2. Structure of earnings statistics. This covers the development of indicators and national methodology, the compilation and
secondary use of data available in SORS,
and other administrative sources, without
comprehensive surveying by exploiting computation, compilation and tailor-made conversion programs, established data links,
administrative records and other measures.
The components require substantial development of software and delivery of other
services: consultations, studies, training,
translation, data collection related activities
(field work, printing). A small part of the
budget includes supply of software/equip-
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ment for which the contractor has to provide Technical Specifications and other documents, to carry out the tender procedures
and to award supply contract.
8. Number and titles of lots: one Lot.
9. Maximum budget: EUR 600.000,00.
10. Scope for additional services: none.
Conditions of participation
11. Eligibility: Participation is open on
equal terms to all natural and legal persons of the Member States and the countries and territories of the regions covered and/or authorized by the Regulation
or other specific instruments applicable
to the programme under which the contract is financed (see also point 28 below).
12. Candidature: All eligible natural and
legal persons (as per item 11 above) or
groupings of such persons (consortia) may
apply.
A consortium may be a permanent, legally-established grouping or a grouping
which has been constituted informally for a
specific tender procedure. All members of
a consortium (i.e. the leader and all other
partners) are jointly and severally liable to
the Contracting Authority.
The participation of an ineligible natural
or legal person (as per item 11) will result in
the automatic exclusion of that person. In
particular, if that ineligible person belongs
to a consortium, the whole consortium will
be excluded.
13. Number of applications: Candidates
(including firms within the same legal group,
other members of the same consortium,
and sub-contractors) should submit only one
application for the current contract [lot],
whatever the form of participation (as an
individual candidate, or as leader or partner
of a consortium candidate). In the event that
a natural and legal person submits more
than one application, all applications in
which that person has participated will be
excluded.
14. Shortlist alliances prohibited: Any
tenders received from tenderers comprising firms other than those mentioned in the
short-listed application forms will be excluded from this restricted tender procedure.
Short-listed candidates may not form alliances or subcontract to each other for the
contract in question.
15. Grounds for exclusion: As part of
the application form, candidates must declare that they do not fall into any of the
categories listed in Section 2.3 of the Manual of Instructions for External relations contracts (available from following Internet address: http://europa.eu.int/comm/europeaid/home_en.htm).
16. Sub-contracting: Sub-contracting,
not exceeding 30% of the contract value,
will be allowed.
17. Number of candidates to be
short-listed: On the basis of the applications received, at least 4 and at most 8
candidates will be invited to submit detailed
tenders for this contract.
Provisional timetable
18. Provisional date of invitation to tender: 16th August 2001.
19. Provisional start date of the contract: 22nd October 2001.
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20. Initial contract duration and possible
extension: 17 months, but no longer than
31st March 2003.
Selection and award criteria
21. Selection criteria
1) Economic and financial standing of
candidate(s)
(a) Total annual turnover of candidate(s)
at least: EUR 1 200 000
2) Professional capacity of candidate(s):
(a) At least 5% of the staff working for the
candidates currently work in fields related
to this contract
3) Technical capacity of candidate(s)
(a) Candidate(s) have all worked on at
least one statistical project related to regional statistics, or agricultural or social statistics in the past three years.
(b) Management of tender procedures
according to EC rules.
22. Award criteria
As specified in the tender dossier annexed to the letter of invitation to tender
which will be sent to short-listed candidates.
Application
23. Deadline for applications: 12:00
Central European time on 3rd August 2001.
Any application received after this deadline will not be considered.
24. Application format and details to be
provided: Applications must be submitted
using the standard application form (available from the following Internet address:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm), whose format and instructions must be strictly observed.
Any application which does not observe
these provisions will be automatically eliminated. Any additional documentation (brochure, letter, etc) sent with an application
will not be taken into consideration.
25. How applications may be submitted:
Applications must be submitted exclusively
to the Contracting Authority: Mrs. Magdalena Zebre, Statistical Office of the Republic
Slovenia, Vozarski pot 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, fax: + 38612415344.
Contract title and the Publication reference (see item 1 above) must be clearly
marked on the envelope containing the application and must always be mentioned in
all subsequent correspondence with the
Contracting Authority.
Applications submitted by any other
means will not be considered.
26. Additional information: none.
27. Date of publication of contract forecast: 16th February 2001.
28. Legal basis: Financing Memorandum
for the Programme number SI0002 to
SI0005, signed on 11th December 2000.
Framework Agreement based on European Council Regulation no. 3906/89 of
th
18 December 1989 as last amended by
Regulation no. 2334/92 of 11th August
1992.
Statistical Office
of the Republic of Slovenia
Ob-51675
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. list RS 13/2000, 65/2000, 97/2000
ter 9/2001) Služba Vlade RS za evropske
zadeve objavlja

javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti
povezovanja nevladnih organizacij s
ciljem predstavitve stališč in
uveljavljanja skupnih interesov na ravni
evropske unije v letu 2001
1. Služba vlade RS za evropske zadeve,
Šubičeva 11, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SVEZ) s tem razpisom vabi nevladne in
neprofitne organizacije v Sloveniji, da se
aktivno vključijo v procese medsebojnega
povezovanja ter vključevanja v programsko
sorodne mreže organizacij v Evropski uniji.
2. Predmet tega razpisa je sofinanciranje tistih dejavnosti povezovanja nevladnih
organizacij, s katerimi se zagotavlja primerljiva organizacijska struktura slovenskih nevladnih organizacij kot pogoj za vključevanje v programsko sorodne mreže, ki delujejo na ravni Evropske unije. Cilj dejavnosti je
povezovanje slovenskih NVO ter njihovo aktivno vključevanje v evropske mreže z namenom predstavitve stališč in uveljavljanja
interesov slovenskih nevladnih organizacij
pri institucijah Evropske unije.
3. SVEZ želi s tem razpisom še posebej
spodbuditi:
1. aktivnosti neposrednega povezovanja med sorodnimi nevladnimi organizacijami v Sloveniji, med katere sodijo npr. organizacija konferenc, seznanjanje s prakso primerljivih povezav v tujini ter posredovanje
pridobljenih znanj,
2. aktivnosti vključevanja v programsko sorodne mreže organizacij v Evropski
uniji, med katere sodijo udeležba na konferencah, priprava gradiv v zvezi s takšnim
povezovanjem in drugo,
3. aktivnosti povezane z organizacijo
oziroma predstavljanjem stališč in uveljavljanjem interesov slovenskih nevladnih organizacij pri ustreznih institucijah Evropske unije.
4. SVEZ bo pri izbiri projektov, ki bodo
sofinancirani, upošteval naslednja merila:
1. Pomen projekta za povezovanje slovenskih nevladnih organizacij (točka 3.1. tega razpisa), za vključevanje slovenskih mrež
nevladnih organizacij v programsko sorodne
mreže organizacij v Evropski uniji (točka 3.2.)
ter pomen pri neposrednem uveljavljanju stališč slovenskih mrež nevladnih organizacij na
ravni institucij Evropske unije;
2. Število v projekt vključenih nevladnih organizacij;
3. Stvarne možnosti predlagatelja, da
projekte dejansko izvede (finančna konstrukcija in organizacijske sposobnosti);
4. Dosedanje izkušnje (reference)
predlagateljev.
5. Na razpisu lahko sodelujejo nevladne neprofitne organizacije s sedežem v
Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
5.1. so prostovoljno ustanovljene in
formalizirane,
5.2. niso ustanovljene zaradi osebnih
koristi ali pridobivanja dobička,
5.3. so neodvisne od vlade, drugih
organov oblasti, političnih strank, verskih
skupnosti ali gospodarskih organizacij,
5.4. se ne ukvarjajo z uresničevanjem
gospodarskih ali stanovskih interesov svojih
članov,
5.5. njihov cilj in vrednote niso v službi lastnih koristi organizacije, ampak delo-
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vanje v javnem življenju nasploh v zvezi z
vprašanji povezanimi s koristmi ljudi, posameznih skupin ali družbe kot celote.
6. Na razpisu ne morejo sodelovati univerze in njihove članice, razvojne agencije
in javna glasila, katerih izdajatelj je profitna
organizacija (ne glede na morebitni status
nekomercialnega glasila oziroma programa)
ter fundacije.
7. Nevladne organizacije lahko na razpis
prijavijo projekte, ki se bodo zaključili v Sloveniji do 1. marca 2002.
8. SVEZ ima za sofinanciranje projektov
nevladnih organizacij na podlagi tega razpisa v letu 2001 na razpolago 5 mio SIT.
9. SVEZ bo zasledoval cilj financiranja
manjšega števila projektov v ustrezno višji
vrednosti s čim večjim številom vključenih
organizacij. Odločitev o številu financiranih
projektov bo sprejeta na podlagi ocene kvalitete prispelih prijav.
10. Organizacije, ki bodo sodelovale na
razpisu, morajo v svoji vlogi predložiti:
10.1. Izpolnjen obrazec, ki je del razpisne dokumentacije;
10.2. Vsebinsko razčlenjen predlog
aktivnosti na temo povezovanja slovenskih
NVO med seboj in s sorodnimi evropskimi
mrežami. Predstavitev rezultatov projektov
zainteresirani javnosti je obvezen del projekta.
10.3. Finančno konstrukcijo projekta, izjavo o zagotovitvi drugih virov financiranja ter izjavo o virih in višini sofinanciranja iz
proračunskih sredstev, če je projekt že sofinanciran iz proračuna.
10.4. Dokazila o statusu nevladne neprofitne organizacije
11. Če organizacija prijavlja več projektov, mora vlogi priložiti dokumentacijo 10.1.
do 10.3. za vsak projekt posebej.
12. Projekti, ki jih bo SVEZ sofinanciral
na podlagi tega razpisa, lahko prejmejo
sredstva v višini od 25 do 70% vrednosti
projekta.
13. Prijave na razpis morajo prispeti na
naslov: Služba Vlade RS za evropske zadeve, Šubičeva 11, 1000 Ljubljana, vključno
do 27. julija 2001. Vlogo je potrebno predložiti v zaprtem ovitku, ki mora biti označen
»Ne odpiraj-vloga-razpis NVO« po pošti ali
neposredno v vložišče SVEZ.
14. Ovrednotenje prispelih vlog za dodelitev sredstev bo opravila strokovna komisija SVEZ.
15. Neveljavnih vlog (nepravilno opremljenih in nepravočasno oddanih) strokovna
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
ponudnikom.
16. Odpiranje vlog bo potekalo 31. julija
2001, organizacije, ki se bodo odzvale na
razpis, bodo o odločitvi SVEZ-a obveščene
najkasneje do 10. septembra 2001.
17. SVEZ bo sklenil ustrezne pogodbe z
organizacijami izbranimi na tem razpisu.
18. Dodatne informacije v zvezi s tem
razpisom lahko dobite na SVEZ-u, tel. 01
478 24 25, David Brozina.
19. Razpisno dokumentacijo lahko dobite v vložišču SVEZ-a, Ljubljana, Šubičeva
11, od 6. 7. 2001 naprej, med 8.30 in 14.
uro, lahko pa jo zahtevate pisno na naslov
službe ali na e- naslov: svez@gov.si
Služba Vlade Republike Slovenije za
evropske zadeve

Ob-51604
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Ministrstvo za informacijsko družbo
(MID), Langusova 4, 1508 Ljubljana, Slovenija, telefon: 01/478-8000, telefaks
01/478-8375,
http://www.gov.si/mid,
e-pošta: mid@gov.si.
2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo prejemniki sredstev.
(a) Predmet: MID želi finančno podpreti
delovanje neprofitnih organizacij in združenj,
ki se ukvarjajo z razvojem, uporabo, lokalizacijo in razširjanjem programske opreme,
ki temelji na odprti kodi.
Rezultati delovanj organizacij in združenj
morajo biti na voljo vsem (dostopni za prost
prenos preko svetovnega spleta) v izvorni
obliki. Programska koda, ki jo združenja in
organizacije razvijajo, uporabljajo, lokalizirajo in propagirajo, pa mora uporabljati odprte standarde in protokole.
(b) Pogoji: na razpisu lahko sodelujejo le
subjekti, ki predložijo fotokopijo ali original
izpiska iz ustreznega registra, ki dokazuje
status prijavitelja in iz katerega nedvoumno
izhaja, da je vložnik predlaganega projekta
za sofinanciranje subjekt, ki se ne ukvarja s
tržno proizvodnjo blaga in storitev.
Predložena mora biti izjava prijavitelja,
da za isti namen ne bo dobil sredstev iz
drugih proračunskih virov.
Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo
le programe, ki so koordinirani in zaključeni
v času do 31. 12. 2001.
(c) Merila za vrednotenje prispelih ponudb:
popolne vloge bo ocenila strokovna komisija,
ki jo bodo sestavljali strokovni sodelavci ministrstva na osnovi naslednjih meril:
– reference ponudnikov,
– tip rešitve in njena skladnost s predmetom javnega razpisa,
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa je 5,000.000 SIT.
4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31.
12. 2001, v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene ponudbe za dodelitev sredstev, način
predložitve ponudb ter opremljenost ponudb:
(a) Rok za predložitev ponudb in način
predložitve: ponudnik mora ponudbo za dodelitev sredstev poslati s priporočeno pošto
ali vročiti osebno v vložišče ministrstva, najpozneje do 16. 8. 2001 do 12. ure, na
naslov Ministrstvo za informacijsko družbo,
Langusova 4, 1508 Ljubljana.
(b) Način predložitve in opremljenost ponudb: ponudbo za razpis je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na katerem mora biti
jasno vidna označba: “Ne odpiraj – vloga na
razpis – za sofinanciranje projektov razvoja,
lokalizacije in razširjanja programske opreme temelječe na odprti kodi 2001-1”
Veljavne bodo ponudbe, ki bodo pravilno opremljene in pravočasno predložene
naročniku.
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6. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: odpiranje veljavnih ponudb bo
17. 8. 2001 in ne bo javno.
Neveljavnih ponudb (nepravilno opremljenih in nepravočasno prispelih) strokovna
komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
7. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 30 dni od dne
odpiranja ponudb.
8. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: vsa razpisna dokumentacija je ves
čas trajanja razpisa na voljo na spletnem
naslovu http://www.gov.si/mid v rubriki
Razpisi, oziroma v vložišču Ministrstva za
informacijsko družbo, Langusova 4, 1508
Ljubljana, vsak dan od 9. do 13. ure do
vključno četrtka 16. 8. 2001.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan od 9. do 10. ure na sedežu Ministrstva za informacijsko družbo, Langusova
4, 1508 Ljubljana, tel: 01/478-8383, faks
01/478-8375, kontaktni osebi: mag. Vesna Prodnik Pepevnik (E-pošta: vesna.prodnik@gov.si) in dr. Miroslav Kranjc (E-pošta: miro.kranjc@gov.si).
Ministrstvo za informacijsko družbo
Ob-51788
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/01),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/01),
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 13/00, 65/00, 97/00, 9/01)
objavlja Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje investicij
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Podatki o razpisu
a) Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in odpiranje novih delovnih mest, ki so povezana z investicijami.
b) Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih naložba
bo imela ugodne učinke na novo zaposlovanje, tehnološko razvojne programe, spodbujanje skladnega regionalnega razvoja.
c) Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa predstavljajo investicije v osnovna sredstva pri postavitvi
novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki
pomeni temeljito spremembo proizvoda ali
proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije,
diverzifikacije ali modernizacije).
Investicije v osnovna sredstva v obliki nakupa proizvodnega obrata, ki se je zaprl ali bi
se zaprl, če ne bi bil prodan, so tudi lahko
predmet tega javnega razpisa, razen če proizvodni obrat pripada podjetju v težavah.
d) Višina javnega razpisa
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
bo na razpolago za sofinanciranje projek-
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tov, znaša 500,000.000 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6372 proračuna RS za leto 2001. Višina sofinanciranja
je odvisna od izpolnjevanja meril iz 3.c) točke tega razpisa, vendar ne bo mogla preseči 40% upravičenih stroškov posameznega
projekta.
e) Rok za predložitev zahtevka za sofinanciranje
Prejemnik sredstev mora do 15. 11.
2001 izstaviti zahtevek za sofinanciranje,
skupaj z zahtevanimi prilogami.
3. Pogoji in merila
a) Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske
družbe:
– ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,
29/94, 45/94, 82/94, 20/98, 32/98,
37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/00,
45/01),
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije in
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij.
Na razpis se lahko prijavijo tudi tuje gospodarske družbe, vendar pa je prejemnik
sredstev gospodarska družba, registrirana
v Sloveniji.
Za dodelitev spodbud lahko kandidirajo
upravičenci s projekti, ki bodo odprli najmanj
100 novih delovnih mest v obdobju treh let
od podpisa pogodbe in katerih celotna investicijska vrednost presega 2 milijona EUR.
Za investicije v regije A, B in C v skladu z
Navodilom o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 44/01) je mož-
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no prag za upravičenost znižati na 50 novo
odprtih delovnih mest v obdobju treh let od
podpisa pogodbe.
Za dodelitev spodbud lahko upravičenci
kandidirajo tudi za ustanavljanje ali širitev
razvojno raziskovalnih oddelkov, pri katerih
celotna investicijska vrednost presega 1 milijon EUR in v okviru katerih bo v obdobju
treh let od podpisa pogodbe odprtih najmanj 10 novih delovnih mest.
Nova delovna mesta morajo biti odprta v
3 letih po podpisu pogodbe ob upoštevanju
kriterija novih delovnih mest, ki se ugotavlja
na osnovi dodatnih delovnih mest v primerjavi s celoletnim povprečjem zaposlenih v
podjetju.
Investicijski projekti in novo odprta delovna mesta morajo ostati vsaj 5 let.
b) Upravičeni stroški in višina pomoči
Upravičeni stroški, za katere je mogoče
pridobiti subvencijo oziroma pomoč, so:
– komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišča ⇒ do 40% izkazanih stroškov,
– gradnja/nakup objektov ⇒ do 40% izkazanih stroškov,
– nakup strojev in opreme ⇒ do 40%
izkazanih stroškov (samo za nove stroje in
opremo),
– nove zaposlitve delavcev, povezane z
investicijo ⇒ do 40% stroškov bruto plač za
dveletno obdobje.
Upravičenci morajo prispevati lastna finančna sredstva najmanj v višini 25% vrednosti investicije.
c) Merila za izbiro projektov
Prednost pri izboru za dodelitev nepovratnih sredstev imajo investicijski projekti,
ki dobijo najvišjo oceno na podlagi meril za
ugotavljanje učinkov investicije.

Merilo

1
2
3
4
5
6

Število točk

Reference investitorja
Število novih delovnih mest
Vpliv na okolje
Trajnostna naravnanost investicije
Delež visokih tehnologij v investicijskem projektu
Razvojni učinki projekta v gospodarsko manj razvitih regijah
Skupaj

4. Pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev
Pogodbo o dodelitvi nepovratnih sredstev bo izbrani prijavitelj (v nadaljevanju: prejemnik) podpisal z ministrstvom.
Prejemniku se s pogodbo dodelijo nepovratna sredstva v odvisnosti od razpoložljivih proračunskih sredstev in sorazmerno
s številom na novo odprtih delovnih mest in
glede na zadovoljevanje kriterijev iz 3.c) točke tega razpisa.
S pogodbo ministrstvo in prejemnik podrobneje opredelita način in obliko poročanja prejemnika o poteku izvajanja projekta,
za katerega so bila dodeljena sredstva in
postopek nadzora ministrstva nad porabo
sredstev.
V svojih rednih poročilih o izvajanju projekta mora prejemnik natančno poročati o
stimulativnih učinkih, ki jih ima dodeljena
razvojna pomoč.
Prejemnik mora ministrstvu omogočiti
nadzor nad porabo dodeljenih sredstev.

Razpisna dokumentacija je na voljo tudi
na internet naslovu www.sigov.si/tipo.
6. Prijava in razpisni rok
Javni razpis je odprt do 5. 10. 2001.
Popolna vloga, v skladu s prejetimi navodili,
mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo
za gospodarstvo, Agencija RS za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije,
Kotnikova 28/I, 1000 Ljubljana, ne glede
na vrsto prenosa pošiljke, od objave do
vključno 17. 8. 2001 oziroma do vključno
5. 10. 2001 do 12. ure (velja poštni žig do
vključno 17. 8. 2001 oziroma do vključno
5. 10. 2001 ali oddaja v tajništvo Ministrstva za gospodarstvo, Agencija RS za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije, Kotnikova 28, Ljubljana, najkasneje do
17. 8. 2001 oziroma do 5. 10. 2001 do
12. ure), v zaprti ovojnici z navedbo »Ne
odpiraj – razpis – investicije« in s polnim
naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
Vloge so lahko napisane v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku, finančni zahtevek za
nepovratna sredstva pa mora biti prikazan v
slovenskih tolarjih (SIT) ali v evrih (EUR).
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno oziroma bodo nepravilno izpolnjene, komisija ne
bo obravnavala in bodo vrnjene pošiljatelju.
7. Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog ni javno. Komisija bo vloge odpirala dvakrat. Prvo odpiranje vlog bo 20. 8. 2001, drugo odpiranje
pa 8. 10. 2001.
Če komisija ugotovi, da je prijava na razpis nepopolna, pozove predlagatelja vloge,
da jo dopolni. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v določenem roku ne dopolnijo,
se zavrže.
8. Obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o rezultatih obveščeni
najkasneje v 45 dneh od odpiranja vlog.
Ministrstvo za gospodarstvo

30
20
15
10
15
10
100

Nadzor se izvaja v skladu s predpisi o namenskosti porabe proračunskih sredstev.
V primeru da ministrstvo ugotovi, da se
sredstva uporabljajo nenamensko, ministrstvo prekine nadaljnje izplačevanje sredstev
in zahteva vrnitev vseh izplačanih sredstev
vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
V primeru da pri izvajanju projekta, za
katerega so dodeljena nepovratna sredstva,
pride do sprememb, je prejemnik dolžan v
roku 15 dni o tej spremembi obvestiti ministrstvo, sicer se šteje, da se sredstva uporabljajo nenamensko.
5. Zahtevana dokumentacija
Razpisno dokumentacijo v slovenskem
in angleškem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila na Agenciji RS za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije,
Kotnikova
28,
Ljubljana
(tel.
01/478-35-57, faks 01/478-35-99, e-mail: tipo@gov.si), vsak delovni dan med 9. in
10. uro. Kontaktna oseba: Eva Tomšič, svetovalka Vlade.

Ob-51789
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/01),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/01),
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00) in Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/00, 65/00, 97/00,
9/01) objavlja Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje internacionalizacije
podjetij
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje dela
stroškov podjetij pri pridobivanju strateških
partnerjev in vzpostavljanju poslovnih povezav slovenskih podjetij s podjetji v tujini
2.1. Ministrstvo želi z razpisom spodbuditi podjetja k preučitvi možnosti in izvajanju
aktivnosti na naslednjih področjih:
– izhodne investicije,
– skupne naložbe slovenskih podjetij s
tujim partnerjem,
– iskanje strateških partnerjev na tretjih
trgih,
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– razvoj novih trgov.
2.2. Ministrstvo bo podjetjem sofinanciralo naslednje upravičene stroške projektov, po posameznih fazah:
1. faza – Preverjanje poslovnih idej in
identifikacija potencialnih partnerjev:
– izdelava tržne raziskave, predhodne
študije,
– svetovalne storitve,
– nabava strokovne literature, potrebne
za izvedbo projekta in nakup sektorskih tržnih raziskav.
2. faza – Priprava projekta ali investicijskega programa:
– izdelava projektne študije,
– izdelava projektne dokumentacije,
– svetovalne storitve,
– pridobivanje posebnih certifikatov (ne
vključuje standardov po sistemu ISO 9000
in 14000),
– nematerialne investicije (nakup patentov, licenc, know howa ali nepatentiranega
tehničnega znanja),
– strokovno izpopolnjevanje zaposlenih
za izvedbo projektov,
– uveljavljanje na ciljnem trgu.
3. faza – Izvedba projekta ali investicije:
– svetovalne storitve,
– usposabljanje zaposlenih,
– nematerialne investicije (nakup patentov, licenc, know howa ali nepatentiranega
tehničnega znanja),

– uveljavljanje na ciljnem trgu.
Za vključitev v drugo in tretjo fazo bodo
morala podjetja predložiti dokazila o izvedenih aktivnostih v prejšnjih fazah.
2.3. Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki
izvajajo projekte internacionalizacije:
– s sedežem v Republiki Sloveniji,
– ki niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– ki niso v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu zakona o finančnem poslovanju podjetij.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičene jeklarske družbe (v skladu s Protokolom 2 EU), ker jih obravnava Program prestrukturiranja jeklarstva v Sloveniji.
Kolikor so podjetja iz naslednjih panog:
kmetijstvo in ribištvo, ladjedelništvo in transport, premogovništvo, industrija motornih
vozil ter industrija sintetičnih vlaken je potrebna posebna obravnava pri komisiji za
nadzor nad državnimi pomočmi.
Ministrstvo bo posameznemu podjetju
sofinanciralo največ dva projekta internacionalizacije. V primeru, da se prijavlja z
dvema projektoma, mora oddati dve vlogi. Posamezno podjetje se lahko s posameznim projektom prijavi samo na eno fazo.
2.4. Merila za izbiro projektov
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili:

Merilo

1
2
3

Število točk

Utemeljenost projekta, zlasti z vidika poslovne utemeljenosti
in transparentnosti predložene vloge, organizacije izvajanja
projekta ter predvidenih učinkov
Ciljno opredeljen trg / tržni potencial
Finančna konstrukcija projekta z vidika stroškovne
sprejemljivosti, transparentnosti ter skladnost stroškov
z načrtom izvajanja projekta
Skupaj

3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
bo na razpolago za sofinanciranje projektov
znaša 800,000.000 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6372 proračuna
RS za leto 2001. Višina sofinanciranja je
odvisna od števila vlog in izpolnjevanja meril
iz 2.4. točke razpisa, vendar ne more preseči 40% upravičenih stroškov posameznega projekta.
4. Rok za predložitev zahtevka za sofinanciranje
Prejemnik sredstev bo ministrstvu najkasneje do 15. 11. 2001 izstavil zahtevek za
sofinanciranje.
5. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena
na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana do vključno 10. 8.
2001 (velja poštni žig do vključno 8. 8.
2001, ali oddaja v vložišče Ministrstva za
gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, najkasneje do 10. 8. 2001 do 11. ure), v
zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj –
vloga na razpis«, z navedbo naslova »Spodbujanje internacionalizacije podjetij« in številko objave razpisa v Uradnem listu RS na

Št.

50
25
25
100

prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na
zadnji strani. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prosilcem.
6. Datum odpiranja vlog
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo
20. 8. 2001.
7. Obveščanje o izboru
Predlagatelji vlog bodo o rezultatih obveščeni v roku 45 dni od odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na internet naslovu:
http://www.gov.mg.si in http://www.sigov.si/tipo ali, na sedežu Ministrstva za
gospodarstvo in na sedežu Agencije RS za
gospodarsko promocijo Slovenije in tuje
investicije. Dodatne informacije so na voljo
vsak delovni dan od 9. do 10. ure, na
sedežu:
– Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 01/478-32-67,
faks 01/478-32-62, kontaktna oseba: Simona Hočevar, e-mail: Simona.Hocevar@gov.si,
– Agencije RS za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije, Kotnikova
28/1, Ljubljana, tel. 01/478-35-28, faks
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01/178-35-99, kontaktna oseba: mag. Sonja Klemenčič, e-mail: S.Klemencic@gov.si.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-51618
Center za razvoj malega gospodarstva
Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju CRMG),
Linhartova 13, Ljubljana, objavlja v sodelovanju z bankami: Nova Ljubljanska banka
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, Banka Koper d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana, A
Banka d.d., Slovenska 58, Ljubljana, Krekova banka d.d., Slomškov trg 18, Maribor
(v nadaljevanju banka)
javni razpis
za dolgoročne kredite in garancije za
dolgoročne kredite ter za kratkoročne
kredite za projekte malega
gospodarstva
1. Predmet razpisa: predmet tega razpisa so sredstva za izdajanje dolgoročnih kreditov v skupni višini 390,000.000 SIT, za
katere bo CRMG izdal garancije v višini do
50% od celotne vrednosti posameznega
kredita, ter sredstva za izdajanje kratkoročnih kreditov podjetnikom začetnikom (mikrokrediti) v skupni višini 80,000.000 SIT,
za katera bo CRMG izdajal garancije v višini
100% skupne vrednosti kreditov.
2. Splošni pogoji za prijavo na razpis: na
razpis se lahko prijavijo enote malega gospodarstva po določilih Zakona o razvoju
malega gospodarstva (2. člen), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so člani Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
– imajo sedež dejavnosti na območju
Mestne občine Ljubljana;
– so pridobili pozitivno mnenje banke, ki
sodeluje z družbo.
V skladu s pravili delovanja CRMG članstvo ne predstavlja avtomatične obveznosti
CRMG pri odobritvi garancije ali kredita.
3. Pogoji za dodeljevanje
3.1 Dolgoročni krediti
– prosilec lahko vloži vlogo za kredit v
višini najmanj 1,000.000 SIT do največ
10,000.000 SIT.
– letna obrestna mera: največ TOM +
2,5%.
– doba vračanja kredita znaša od najmanj 1 leta do največ 3 let,
– moratorij na odplačilo glavnice: do 6
mesecev,
– prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev,
– prosilec lahko zavaruje pri banki prejeti kredit z garancijo CRMG v višini do 50%
od celotne vrednosti posameznega kredita,
ostalo pa v skladu s pogoji bank.
– prosilec, ki zavaruje dolgoročni bančni kredit z garancijo CRMG, mora to garancijo zavarovati z eno od naslednjih oblik
zavarovanja:
– hipoteka v višini 100% izdane garancije ali
– pristopnina v višini 10% zneska izdane garancije, ki jo prosilec pred črpanjem
kredit nakaže na račun CRMG in dobi vrnjeno po odplačilu vseh kreditnih obveznosti.
3.2 Kratkoročni krediti za podjetnike
začetnike:
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– prosilec lahko vloži vlogo za kredit v
višini od najmanj 100.000 do največ
1.000.0000 SIT,
– obrestna mera za kredite: največ TOM
+ 3% letno,
– doba vračanja: 1 leto,
– moratorij za odplačilo glavnice: 2 meseca,
– prosilec – podjetnik začetnik zavaruje
prejeti kredit pri banki z garancijo CRMG v
višini 100%,
– prosilec zavaruje to garancijo z lastno
menico.
4. Nameni, za katere se izdajajo dolgoročni krediti in garancije.
Dolgoročni krediti in garancije se izdajajo za naslednje namene:
– nakup nove ali popolnoma obnovljene
opreme;
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov na območju Mestne občine
Ljubljana;
– ekološka sanacija obstoječih dejavnosti oziroma tehnoloških procesov.
Kratkoročni krediti se podjetnikom začetnikom izdajajo tudi za nabavo obratnih
sredstev, ki so potrebna za zagon podjetja.
5. Prednostni kriteriji za izdajo kredita in
garancije.
Prednost pri izdaji kredita in garancije
bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja projekta bo višja,
– z boljšo boniteto,
– katerih projekti bodo:
– naravnani v povečevanje konkurenčnosti (uvajanje novih tehnologij, inovativnih
postopkov, nastop na novih in tujih trgih,
višja stopnja dodane vrednosti na zaposlenega);
– ekološko naravnani (varčevanje z
energijo, varovanje okolja);
– prispevali k odpiranju novih delovnih mest;
– del mreženja in podpogodbeništva;
– katerih investicija predstavlja naložbo
v dejavnosti, za razvoj katere je izrecno izražen lokalni interes.
6. Stroški povezani s kreditom oziroma
garancijo:
– član ob prvem črpanju kredita vplača
prispevek v rizični sklad CRMG v višini 1%
od zneska odobrenega kredita,
– banka zaračuna za vodenje kredita nadomestilo v višini največ 20.000 SIT v enkratnem znesku,
– ostali stroški, povezani s kreditom oziroma garancijo, so možni stroški zavarovanja v primeru zastave premičnin in nepremičnin, oziroma pristopnina, kot je navedena v točki 3.1.
7. Vsebina vloge za izdajo kredita in garancije: vsebina vloge za izdajo kredita ali
garancije je razvidna iz obrazca “Vloga za
pridobitev kredita ali garancije”, ki ga lahko
prosilci dobijo v Centru za razvoj malega
gospodarstva Ljubljana, d.o.o., Linhartova
13, Ljubljana.
Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se lahko oddajo na Centru za
razvoj malega gospodarstva Ljubljana,
d.o.o. ali pri izbrani banki.
8. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
od dneva objave razpisa do dneva porabe
sredstev.
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Center za razvoj malega gospodarstva
Ljubljana, d.o.o., bo javno objavil datum porabe sredstev v časopisu Delo.
9. Zavrnitev vloge: vloga se formalno zavrne, v kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije;
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 2. točke tega razpisa);
– ni dopolnjena v osmih dneh po pozivu
na dopolnitev.
10. Obdelava vlog: ustrezne in popolne
vloge bodo obravnavali pristojni organi na
banki in v Centru za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o., enkrat mesečno,
predvidoma pa do 30. v vsakem koledarskem mesecu.
Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev, bodo obravnavane v sklopu naslednjega razpisa.
Center za razvoj malega gospodarstva
Ljubljana, d.o.o., bo pisno seznanil prosilca
s skupno odločitvijo pristojnih organov v petnajstih dneh po sprejemu odločitve.
11. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci v Centru za razvoj malega gospodarstva
Ljubljana, d.o.o., Linhartova 13, Ljubljana,
telefon
01/306-1866,
306-1907,
306-1881, oziroma pri vseh bankah, ki sodelujejo v razpisu.
Center za razvoj malega gospodarstva
Ljubljana, d.o.o.
Št. 352-01-5/01
Ob-51688
Na podlagi 8. člena Odloka o oglaševanju v Občini Sežana (Ur. l. RS, št.
114/2000) objavlja Občina Sežana
javni razpis
za zbiranje ponudb za opravljanje
dejavnosti oglaševanja v Občini
Sežana
1. Naročnik, naslov naročnika: Občina
Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana,
tel. 05/731-01-00, faks: 05/731-01-23.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je opravljanje dejavnosti oglaševanja na območju občine Sežana v skladu
z Odlokom o oglaševanju v Občini Sežana.
3. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
1. Ponudnik pripravi ponudbo za postavitev posamezne vrste objektov in naprav za
oglaševanje na naslednjih lokacijah in izvaja
oglaševanje na teh objektih in napravah:
– mesto Sežana,
– naselja: Lokev, Orlek, Povir, Merče,
Žirje, Gorenje, Štorje, Griže, Vrabče, Sela,
Stomaž, Štjak, Kazlje, Dobravlje, Avber, Ponikve, Kopriva, Skopo, Dutovlje, Krajna vas,
Pliskovica, Veliki Dol, Tomaj, Križ, Šmarje
pri Sežani, Vrhovlje, Dol pri Vogljah,
– na sedmih lokacijah na mejah občine
Sežana,
– lokacije v mestu Sežana za postavitev
svetlobnih vitrin in svetlobnih in vrtljivih prikazovalnikov predlaga ponudnik,
– rok za postavitev objektov in naprav za
oglaševanje je šest mesecev po izbiri izvajalca oglaševanja.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik:
– da je pravna oseba, vpisana v sodni
register ali samostojni podjetnik, prijavljen
pri davčni upravi v Sloveniji,

– da izpolnjuje predpisane pogoje za
opravljanje razpisane dejavnosti in predloži
dokazila, pravna oseba izpisek iz sodnega
registra in odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev; samostojni podjetnik priglasitveni list,
– da predloži opis oziroma načrt objektov in naprav za oglaševanje in lokacijo (slike, skice, opis materialov in drugo),
– predložiti mora reference za razpisano
dejavnost oglaševanja,
– plačilo varščine za resnost ponudbe in
izvedbe del v višini 10 % ponujene vrednosti nadomestila,
– ostali pogoji po razpisni dokumentaciji.
3. Dodatni pogoji:
1. Izvajalec mora v času volilne kampanje za oglaševanje zagotoviti najmanj naslednje lokacije:
– v mestu Sežana: 5 brezplačnih lokacij
za oglaševanje,
– v naselju Lokev: 1 brezplačno lokacijo
za oglaševanje,
– v naselju Dutovlje: 1 brezplačno lokacijo za oglaševanje.
Način oglaševanja mora potekati v skladu z Zakonom o volilni kampanji. Posamezne lokacije se dogovorijo pred začetkom
volilne kampanje s predstavniki občinske
uprave.
2. Izvajalec mora na oglaševalnih objektih (usmerjevalnih tablah) omogočiti brezplačno označitev javnih ustanov, znamenitosti v mestu Sežana in izvedbo ter postavitev označevalnih tabel na občinskih mejah.
4. Izklicna cena nadomestila: dani sta
dve varianti poravnave nadomestila:
Varianta I: izklicno nadomestilo za uporabo javnih površin za oglaševanje znaša
najmanj 3,500.000 SIT. Oglaševanje se izvaja na oglaševalnih objektih in napravah, ki
jih postavi izvajalec na lastne stroške. Ti
objekti in naprave bodo v lasti izvajalca oglaševanja.
V tem primeru jih mora po prekinitvi pogodbe odstraniti, razen usmerjevalnih tabel
in označevalnih tabel, ki so predmet 2. točke dodatnih pogojev.
Nadomestilo vplača izbrani ponudnik v
roku 30 dni po izdaji dovoljenja na žiro račun 54120-630-90046 Občine Sežana s
pripisom “Nadomestilo za oglaševanje“.
Izvajalec plačuje komunalno takso v skladu z Odlokom o oglaševanju v Občini Sežana.
Plačilo takse ni predmet javnega razpisa.
Varianta II.: izklicno nadomestilo za uporabo javnih površin za oglaševanje znaša
najmanj 3,500.000 SIT. Oglaševanje se izvaja na objektih in napravah, ki jih postavi
izvajalec na lastne stroške, le-te postanejo
last občine. V tem primeru se nadomestilo
uporabi kot plačilo teh oglaševalnih objektov in naprav, o čemer se sklene posebna
pogodba.
Izvajalec plačuje komunalno takso v skladu z Odlokom o oglaševanju v Občini Sežana.
Plačilo takse ni predmet javnega razpisa.
5. Merila za izbor:
– ponudba nadomestila za uporabo javnih površin,
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– kvaliteta objekta oglaševanja,
– reference,
– druge ugodnosti.
Na javnem razpisu se izločijo tisti, ki
– niso poravnali obveznosti do občine,
– niso odstranili objektov ali naprav za
oglaševanje skladno z odlokom o oglaševanju,
– niso odstopili občini plakatnih mest za
potrebe volilne kampanje.
6. Čas in kraj oddaje ponudb: ponudbo
je treba oddati na naslov Občina Sežana,
Partizanska c. 4, 6210 Sežana v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj - ponudba za oglaševanje“. Naslov pošiljatelja mora biti označen na hrbtni strani.
Ponudbe je potrebno oddati v roku 30
dni po objavi razpisa do 11. ure v sobi
št. 64.
7. Čas in kraj odpiranja ponudb: datum
odpiranja ponudb je 6. avgust 2001 ob 13.
uri v mali sejni dvorani Občine Sežana, Partizanska c. 4, Sežana.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
najkasneje v roku 60 dni po odpiranju ponudb.
9. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje: Vida Rojc, soba št.
76, tel. 05/731-01-20 v uradnih dneh občinske uprave (pon., torek, sreda, petek)
med 8. in 11. uro.
Znesek plačila za razpisno dokumentacijo znaša 5.000 SIT in se plača na žiro
račun 54120-630-90046 Občine Sežana s
pripisom Pristojbina za javni razpis - oglaševanje.
Dokazilo o plačilu je potrebno predložiti
ob dvigu razpisne dokumentacije.
10. Dodatna pojasnila: v skladu z 9. členom Odloka o oglaševanju v Občini Sežana
se za postopek tega javnega razpisa smiselno uporabljajo določbe Zakona o javnih naročilih.
11. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2001.
Občina Sežana
Ob-51638
Občina Črnomelj v skladu s 4. členom
Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št.
52/2001) in na podlagi sklepa Odbora za
gospodarstvo in komunalno infrastrukturo z
dne 21. 6. 2001 objavlja
razpis
za subvencijo obrestne mere za
pospeševanje razvoja malega
gospodarstva na območju Občine
Črnomelj za leto 2001
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju
sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva (proračunska postavka: 4102 – drobno gospodarstvo) v Občini Črnomelj je predmet razpisa: subvencija obrestne mere do 50% realne obrestne mere za dolgoročna posojila
v višini 3,000.000 SIT.
1. Pogoji dodeljevanja:
a) Prosilec lahko vloži vlogo za subvencijo obrestne mere, če ima sedež na območju občine Črnomelj, do 50% realne obrestne mere v letu 2001 za dolgoročne kredite najete v letu 1999, 2000 in do 30. 6.

2001, kolikor je investicija na območju občine Črnomelj;
b) Kredit je lahko najet za investicijo:
– naložba v objekt,
– naložba v opremo,
– naložba v objekt in opremo.
2. Splošni pogoji za prijavo na razpis: na
razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki izpolnjujejo
naslednja pogoja:
– podjetja v zasebni in mešani lasti z do
50 zaposlenimi;
– imajo sedež firme, poslovne prostore
in lokacijo investicije na območju Občine
Črnomelj;
– niso prejeli subvencije obrestne mere
od Sklada za razvoj ali druge državne institucije.
3. Merila za dodelitev subvencije so sestavni del obrazca – vloge.
4. Vsebina vloge: vsebina vloge za subvencijo obrestne mere je razvidna iz obrazca: vloga za subvencijo obrestne mere.
Vlogo lahko dobite na Občini Črnomelj,
soba št. 4/II, od 20. 6. 2001 dalje (kontaktna oseba: Mojca Stjepanovič, Trg svobode 3, telefon 07/306-11-00). Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se
oddajo v sprejemni pisarni Občine Črnomelj. Obravnavane bodo vloge na izvirnih
obrazcih.
5. Rok za prijavo je najkasneje do vključno 31. 8. 2001.
6. Zavrnitev vloge: vloga se zavrne, v kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije,
– je neustrezna (ne izpolnjuje pogojev iz
2. točke razpisa).
7. Obdelava vlog: ustrezne in popolne
vloge bo obravnaval Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo pri Občinskem svetu občine Črnomelj. Občina bo
prosilce o odločitvi obvestila v roku 8 dni od
odločitve.
8. Vse ostale informacije v zvezi z razpisom lahko prosilci dobijo na Občini Črnomelj pri Mojci Stjepanovič.
Občina Črnomelj
Ob-51526
Svet uporabnikov KTV Šmartno ob Paki
objavlja
razpis
za podelitev koncesije za upravljanje
internega kanala
Izvajalec mora podati vlogo za pridobitev
koncesije do 31. 7. 2001 na naslov: Svet
uporabnikov KTV Šmartno ob Paki, Občina
Šmartno ob Paki, 3227 Šmartno ob Paki, s
pripisom “ponudba za KTV – ne odpiraj”.
Ponudba mora vsebovati:
1. predstavitev ponudnika z referencami
in podatki o usposobljenosti kadrov,
2. programsko shemo oddaj, ki jih namerava emitirati v interni kanal,
3. finančno konstrukcijo s predlogom
koncesijskih dajatev.
Osnovni tehnični pogoji za oddajanje so
zagotovljeni, izvajalec pa mora sam priskrbeti ustrezno studijsko opremo in osebje za
upravljanje internega kanala. Koncesija bo
izdana za poskusno obdobje 6 mesecev, v
katerem mora izvajalec vzpostaviti program,
kot je bil predstavljen v ponudbi.
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Po poskusnem obdobju bo Svet uporabnikov KTV Šmartno ob Paki ovrednotil kvaliteto dela izvajalca in podelil dolgoročnejšo
koncesijo oziroma postavil dodatne pogoje
izvajalcu ali ponovil razpis.
Dodatne
informacije
na
tel.
041/526-166.
Svet uporabnikov KTV
Šmartno ob Paki
Ob-51501
Občina Izola, ki jo zastopa županja Breda Pečan, objavlja na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Izola, št. 465-02-2/99
z dne 1. 2. 2001, 47. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in
56. člena statuta Občine Izola (Uradne objave, št. 15/99 in 8/00)
javni razpis
z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo
nepremičnin
Po sklepu Občinskega sveta občine Izola, št. 465-02-2/99 z dne 1. 2. 2001 se
izvede javni razpis z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo naslednjih nepremičnin:
1.1. Nezazidano stavbno zemljišče,
parc. št. 1630/1 k.o. Izola mesto, z gradbeno oznako »B«, površine 928 m 2, ki vključuje komunalni prispevek, za ceno
19,849.590 SIT, na dan 31. 5. 2001.
1.2. Nezazidano stavbno zemljišče,
parc. št. 1633/1 k.o. Izola mesto, z gradbeno oznako »C«, površine 904 m2, ki vključuje komunalni prispevek, za ceno
26,535.663 SIT, na dan 31. 5. 2001.
Dodatek razpisa: predmet prodaje je
tudi obstoječi zdravstveni dom v Izoli, Dantejeva 1 stoječ na stavbni parceli št.
1626/1 k.o. Izola-mesto. Parcela ima
gradbeno oznako »A«, skupne površine
objekta so 405 m2, s pripadajočim zemljiščem parc. št. 1626/1, površine 928 m 2,
z obstoječo komunalno infrastrukturo, za
izhodiščno ceno 104,840.817 SIT, na
dan 31. 5. 2001. Po obstoječem zazidalnem načrtu »Prešernova-Drevored 1. maja« je to gradbena parcela z oznako XIV in
površino 580 m 2, z možnostjo povečave
za parkirne površine. Nepremičnina, ki se
zaradi dveh neuspelih javnih dražb proda
neposredno s pogodbo, je lahko namenjena vsem dejavnostim, ki so primerne
za mestno središče.
Zgoraj navedene nepremičnine pod št.
1.1. in 1.2., vključno z obstoječim objektom zdravstvenega doma se prodajo kot
prostorska in programska celota ali po posameznih delih.
2. Parcela z gradbeno oznako »B«.
V veljavnem zazidalnem načrtu »Prešernova-Drevored 1. maja« ta parcela odgovarja gradbeni parceli XIII,ki je površine
ca. 620 m2. S spremembo zazidalnega
načrta je predvideno povečanje parcele
in širitev na jugovzhod za potrebe vkopane garaže in možnostjo dvojne rabe. Na
tej parceli, je po sedanjem zazidalnem načrtu predviden enoetažni objekt, ki je na
jugu delno vkopan. Nad objektom je ploščad, na kateri je možno urediti odkrito
tržnico, dostopno z peš aleje na jugu. Nemembnost objekta: poslovna za potrebe
avtobusnega postajališča, ki je predviden
na severu.
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3. Parcela z gradbeno oznako »C«
V veljavnem zazidalnem načrtu »Prešernova-Drevored 1. maja« ta parcela odgovarja gradbeni parceli XII, ki je površine ca.
550 m2. S spremembo zazidalnega načrta
je predvideno povečanje parcele za parkirne površine oziroma dvojno rabo. Na parceli je po sedanjem zazidalnem načrtu predviden nov objekt etažnosti P+2 – tlorisnih
dimenzij 13 × 13 m – simetrična ponovitev
vile v kateri je sedaj zdravstveni dom. Namembnost: poslovna.
Opomba: v pripravi je sprememba zazidalnega načrta, ki bo povzela usmeritve navedenega sklepa Občinskega sveta občine
Izola z dne 1. 2. 2001. Izbranega ponudnika se bo vključilo v postopek izdelave sprememb tako, da bo možno ob upoštevanju
splošnih izhodišč, predpisov in značaja območja, v največji možni meri upoštevati njegove predloge glede programa, oblikovanja
objektov in zunanje ureditve.
4. Pogoji razpisa
4.1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki pod naslednjimi pogoji:
– da v ponudbi navedejo nepremičnino
in ceno, višjo kot je izhodiščna,
– da vplačajo varščino v višini 10% od
izhodiščne in sicer samo za nepremičnini
po točko 1.1 in 1. 2. tega razpisa,
– da navedejo program, ki je za navedeno prostorsko in programsko celoto najprimernejši,
– da izbrani ponudnik sklene pogodbo v
15 dneh po izbiri.
4.2. Davek na promet nepremičnin, stroške sestave in overitve pogodbe ter zemljiškoknjižno urejanje plača kupec.
4.3. Ponudniki morajo pisne ponudbe poslati ali oddati v zaprti ovojnici v 8 dneh od
objave tega razpisa na naslov: Občina Izola,
Urad za premoženjsko pravne in splošne zadeve, Postojnska 3, z oznako: »Javni razpis
– prodaja nepremičnin – ne odpiraj!«. Kot
pravočasne se štejejo vloge prispele na navedeni naslov do vključno 13. 7. 2001 do
12. ure, oziroma bodo oddane s priporočeno pošto najkasneje 13. 7. 2001.
4.4. Ponudbi je priložiti:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe,
– priglasitveni list za samostojne podjetnike,
– izpis iz sodnega registra za pravne osebe,
– dokazilo o poravnanih davčnih obveznostih in obveznostih do Občine Izola,
– potrdilo o vplačani varščini,
– plačilne pogoje, ki so boljši od ponudbenih v razpisu.
Dokumenti in dokazila ne smejo biti starejši od 30 dni.
5. Plačilo kupnine je po dogovoru oziroma najkasneje do 30. 11. 2001. Kupnina
se valorizira na dan sklenitve prodajne pogodbe v skladu z indeksom rasti cen v gradbeništvu. Za zavarovanje plačila kupnine je
ponudnik dolžan priložiti bančno garancijo
prvovrstne banke v višini izhodiščne cene,
ki se vnovči na prvi poziv z veljavnostjo enega dne po izteku pogodbenega roka za plačilo kupnine.
Varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelemu ponudniku pa
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vrne v 8 dneh po končanem razpisu. Če
uspeli ponudnik odstopi od pridobitve nepremičnin in ne sklene pogodbe, zapade
varščina v korist Občine Izola – proračun.
Pravice in obveznosti pogodbenih strank
se podrobno opredelijo v prodajni pogodbi.
6. Če bo več ponudnikov izpolnjevalo
razpisne pogoje, ima prednost tisti, ki za
nepremičnine ponudi višjo ceno in boljše
plačilne pogoje in, ki ponudi nakup vseh
treh nepremičnin, ki so programska celota.
Pravočasno poslane in popolne ponudbe
bo obravnavala komisija, imenovana s strani
županje Občine Izola ter vse ponudnike o
izbiri pisno obvestila.
Podrobnejše informacije glede razpisa
in možnosti ogleda nepremičnine lahko dobijo interesenti na Občini Izola, Postojnska
3, tel. 05/66-00-201 (Pavič Borka).
Občina Izola
Št. 1578/01-43/10
Ob-51549
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj na podlagi 18. in 45. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št.
43/95 in 33/96) ter sklepov 23., 24. in 25.
seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 28. 3.
2001, 16. 5. 2001 in 27. 6. 2001 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so:
1. Nepremičnina – poslovno stanovanjski objekt z dvema garažama in drvarnico
na naslovu Gasilska ulica 15 in 17 v Stražišču pri Kranju, poslovno stanovanjski objekt v izmeri 298 m2, dvorišče v izmeri
414 m2 in gospodarsko poslopje v izmeri
81 m2, stoječa na zemljišču parc. št. 200/1,
k.o. Stražišče, vpisana v vl. št. 2078, za
izklicno ceno 32,422.779 SIT;
2. Nepremičnina – poslovni prostor na
naslovu Ul. Janka Puclja 9 v Kranju, v izmeri
34,28 m2, stoječa na zemljišču parc. št.
204/1, k.o. Klanec, vpisana v vl. št. 751,
za izklicno ceno 8,937.317 SIT;
3. Nepremičnina – poslovni prostor na
naslovu Tomšičeva ulica 13 v Kranju, v izmeri 47,90 m2, stoječa na zemljišču parc. št.
158/2, k.o. Kranj, vpisana v vl. št. 128, za
izklicno ceno 8,447.641 SIT;
4. Nepremičnina – nedokončan poslovni prostor v pritličju doma Krajevne skupnosti Golnik, na naslovu Golnik 55 na Golniku,
v izmeri 109,57 m2, stoječa na zemljišču
parc. št. 369/2, k.o. Golnik, vpisana v vl.
št. 281, za izklicno ceno 14,952.868 SIT;
5. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/44, k.o. Golnik, vpisana v vl. št. 281, v izmeri 19 m2, skupaj s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
parc. št. 330/41 v sorazmernem idealnem
deležu 34/675, za izklicno ceno
1,246.363 SIT;
6. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/45, k.o. Golnik, vpisana v vl. št. 281, v izmeri 20 m2, skupaj s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem na
zemljišču parc. št. 330/41 v sorazmernem
idealnem deležu 35/675 za izklicno ceno
1,299.403 SIT ;
7. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/46, k.o. Golnik, vpisana v vl. št. 281, v izmeri 17 m2, skupaj s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem na

zemljišču parc. št. 330/41 v sorazmernem
idealnem deležu 30/675 za izklicno ceno
1,108.469 SIT;
8. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/47, k.o. Golnik, vpisana v vl. št. 281, v izmeri 16m2, skupaj s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem na
zemljišču parc. št. 330/41 v sorazmernem
idealnem deležu 28/675 za izklicno ceno
1,039.522 SIT;
9. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/48, k.o. Golnik, vpisana v vl. št. 281, v izmeri 16 m2, skupaj s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem na
zemljišču parc. št. 330/41 v sorazmernem
idealnem deležu 28/675 za izklicno ceno
1,039.522 SIT;
10. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/49, k.o. Golnik, vpisana v vl. št. 281, v izmeri 16 m2, skupaj s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem na
zemljišču parc. št. 330/41 v sorazmernem
idealnem deležu 28/675 za izklicno ceno
1,039.522 SIT;
11. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/50, k.o. Golnik, vpisana v vl. št. 281, v izmeri 16 m2, skupaj s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem na
zemljišču parc. št. 330/41 v sorazmernem
idealnem deležu 28/675 za izklicno ceno
1,039.522 SIT;
12. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/51, k.o. Golnik, vpisana v vl. št. 281, v izmeri 16 m2, skupaj s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem na
zemljišču parc. št. 330/41 v sorazmernem
idealnem deležu 28/675 za izklicno ceno
1,039.522 SIT;
13. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/52, k.o. Golnik, vpisana v vl. št. 281, v izmeri 16 m2, skupaj s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem na
zemljišču parc. št. 330/41 v sorazmernem
idealnem deležu 28/675 za izklicno ceno
1,039.522 SIT;
14. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/53, k.o. Golnik, vpisana v vl. št. 281, v izmeri 17 m2, skupaj s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem na
zemljišču parc. št. 330/41 v sorazmernem
idealnem deležu 30/675 za izklicno ceno
1,108.469 SIT;
15. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/54, k.o. Golnik, vpisana v vl. št. 281, v izmeri 20 m2, skupaj s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem na
zemljišču parc. št. 330/41 v sorazmernem
idealnem deležu 35/675 za izklicno ceno
1,299.403 SIT ;
16. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/55, k.o. Golnik, vpisana v vl. št. 281, v izmeri 20 m2, skupaj s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem na
zemljišču parc. št. 330/41 v sorazmernem
idealnem deležu 35/675 za izklicno ceno
1,299.403 SIT;
17. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/56, k.o. Golnik, vpisana v vl. št. 281, v izmeri 17 m2, skupaj s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem na
zemljišču parc. št. 330/41 v sorazmernem
idealnem deležu 30/675 za izklicno ceno
1,108.469 SIT;
18. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/57, k.o. Golnik, vpi-
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sana v vl. št. 281, v izmeri 16 m2, skupaj s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem na
zemljišču parc. št. 330/41 v sorazmernem
idealnem deležu 28/675 za izklicno ceno
1,039.522 SIT;
19. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/58, k.o. Golnik, vpisana v vl. št. 281, v izmeri 16 m2, skupaj s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem na
zemljišču parc. št. 330/41 v sorazmernem
idealnem deležu 28/675 za izklicno ceno
1,039.522 SIT;
20. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/59, k.o. Golnik, vpisana v vl. št. 281, v izmeri 16 m2, skupaj s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem na
zemljišču parc. št. 330/41 v sorazmernem
idealnem deležu 28/675 za izklicno ceno
1,039.522 SIT;
21. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/60, k.o. Golnik, vpisana v vl. št. 281, v izmeri 16 m2, skupaj s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem na
zemljišču parc. št. 330/41 v sorazmernem
idealnem deležu 28/675 za izklicno ceno
1,039.522 SIT;
22. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/61, k.o. Golnik, vpisana v vl. št. 281, v izmeri 16 m2, skupaj s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem na
zemljišču parc. št. 330/41 v sorazmernem
idealnem deležu 28/675 za izklicno ceno
1,039.522 SIT;
23. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/62, k.o. Golnik, vpisana v vl. št. 281, v izmeri 16 m2, skupaj s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem na
zemljišču parc. št. 330/41 v sorazmernem
idealnem deležu 28/675 za izklicno ceno
1,039.522 SIT;
24. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/63 , k.o. Golnik,
vpisane v vl. št. 281, v izmeri 17 m2, skupaj
s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem na
zemljišču parc. št. 330/41 v sorazmernem
idealnem deležu 30/675 za izklicno ceno
1,108.469 SIT;
25. Nepremičnina – medetažna stanovanjska hiša na naslovu Rotarjeva ulica 4 v
Kranju, stoječa na zemljišču parc. št.
961/25, stavba v izmeri 119 m2 in dvorišče
v izmeri 32 m2, k.o. Kranj, vpisana v vl. št.
941, za izklicno ceno 20,912.222 SIT,
26. Nezazidano delno komunalno
opremljeno stavbno zemljišče na Mlaki –
Grič, parc. št. 143/27, k.o. Vojvodin boršt
I., gozd v izmeri 447m2, vpisana v vl. št.
780, za izklicno ceno 7,012.326 SIT;
27. Nezazidano delno komunalno
opremljeno stavbno zemljišče na Mlaki –
Grič parc. št. 144/3, k.o. Vojvodin boršt I.,
pašnik v izmeri 697 m2, vpisana v vl. št.
780, za izklicno ceno 10,934.208 SIT;
28. Nezazidano delno komunalno
opremljeno stavbno zemljišče na Mlaki –
Grič parc. št. 144/5, k.o. Vojvodin boršt I.,
pašnik v izmeri 573 m2, vpisana v vl. št.
780, za izklicno ceno 8,988.955 SIT;
29. Nezazidano delno komunalno
opremljeno stavbno zemljišče na Mlaki –
Grič parc. št. 144/6, k.o. Vojvodin boršt I.,
pašnik v izmeri 495 m2, vpisana v vl. št.
780, za izklicno ceno 7,765.327 SIT;
30. Nezazidano delno komunalno
opremljeno stavbno zemljišče na Mlaki –

Grič parc. št. 145/8, k.o. Vojvodin boršt I.,
gozd v izmeri 676 m2, vpisana v vl. št. 780,
za izklicno ceno 10,604.770 SIT;
31. Nerazdelna 1/2 nepremičnine, ki leži na zemljiščih parc. št. 385/1, hiša z dvoriščem in gospodarskim poslopjem, v izmeri 378 m2 in parc. št. 385/2, vrt v izmeri
151 m2, obe k.o. Kranj, za izklicno ceno
12,426.478 SIT.
II. Nepremičnine opredeljene v I. točki
javnega razpisa bodo naprodaj na javni dražbi, ki bo v ponedeljek, 23. 7. 2001, ob
10. uri v sejni dvorani št. 14 na naslovu
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji javne dražbe: na javni dražbi
lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in predložijo dokazilo o plačilu varščine.
Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti notarsko
overjeno pisno pooblastilo, fizična oseba
pa se izkaže z osebnim dokumentom.
Pred javno dražbo mora vsak dražitelj plačati varščino v višini 10 odstotkov izklicne
cene nepremičnine, ki jo bo dražil. Varščino
je potrebno nakazati na ŽR Mestne občine
Kranj, št. 51500-630-50113, z navedbo
“Plačilo varščine za javno dražbo“ z oznako
točke, pod katero se nahaja nepremičnina,
za katero se plačuje varščina. Pred začetkom javne dražbe se mora dražitelj izkazati s
potrjenim potrdilom o plačilu varščine.
Plačana varščina se bo kupcu vračunala
v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi
ne bodo uspeli, pa bo brezobrestno vrnjena
v desetih dneh po končani dražbi.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine mora biti sklenjena najpozneje v roku 15 dni po
končani dražbi. V primeru, da se kupec, ki
je na dražbi uspel v 8 dneh od poziva Mestne občine Kranj k podpisu pogodbe ne
odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade varščina v korist
Mestne občine Kranj.
V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani
ponudnik poravnal na žiro račun Mestne občine Kranj, št. 51500-630-50113 v roku
določenim s pogodbo, oziroma najpozneje
v roku 30 dni po sklenjenem notarskem
zapisu, oziroma v roku 30 dni po overitvi
pogodbe pri notarju.
VI. Davek na promet z nepremičninami,
stroške cenitve nepremičnine, ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi pooblaščeni voditelj dražbe,
2. draži lahko tisti, ki je plačal varščino
za nepremičnino, ki jo draži in slednje dokaže s pisnim potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
4. dražitelji za nepremičnine za katere je
izklicna cena pod 1,000.000 SIT lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 10.000 SIT,
5. dražitelji za nepremičnine za katere je
izklicna cena od 1,000.000 SIT do
10,000.000 SIT lahko dvigajo za večkratnik zneska 50.000 SIT,
6. dražitelji za nepremičnine za katere je
izklicna cena nad 10,000.000 SIT lahko
dvigajo za večkratnik zneska 100.000 SIT,
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7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
8. na draži uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
9. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
10. ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen
zapisnik o poteku dražbe,
11. morebitne ugovore reši takoj voditelj
dražbe.
VIII. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Ogled nepremičnin bo potekal v naslednjih terminih:
1. pod točko I./1. – v četrtek 12. 7.
2001 od 8. do 9. ure,
2. pod točko I./2. – v četrtek, 12. 7.
2001 od 10. do 11. ure,
3. pod točko I./3. – v četrtek, 12. 7.
2001 od 12. do 13. ure,
4. pod točko I./4. – v četrtek, 12. 7.
2001 od 14. do 15. ure,
5. pod točkami I./5.- I./24. – v petek,
13. 7. 2001 od 8. do 9. ure,
6. pod točko I./25. – v petek, 13. 7.
2001 od 10. do 11. ure,
7. pod točkami I./26. – I./30. – v petek, 13. 7. 2001 od 12. do 13. ure,
8. pod točko I./31. – v petek, 13. 7.
2001 od 13. do 14. ure.
X. Natančnejše podatke o nepremičninah, ter ostale informacije so na voljo na
naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve.
Mestna občina Kranj
Št. 694-06/2001-2
Ob-51689
Občina Vojnik, Keršova 1, Vojnik, na
podlagi sklepov Občinskega sveta občine
Vojnik o prodaji nepremičnin objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
pisnih ponudb (pisna dražba)
1. Predmet prodaje
1.1. Poslovni prostor v izmeri 37,83 m2
(pritličje) na Celjski cesti 19, Vojnik.
1.1.1. Izklicna cena je 2,080.000 SIT.
1.1.2. Poslovni prostor je obremenjen z
najemnim razmerjem.
1.1.3. Prodajali bomo po načelu “videno–kupljeno”.
1.2. Stanovanjski prostori v izmeri 75 m 2
(pritličje) na Celjski cesti 21, Vojnik. Možnost preureditve v poslovne prostore.
1.2.1. Izklicna cena je 3,100.000 SIT.
1.2.2. Prodajali bomo po načelu “videno-kupljeno”.
2. Pogoji pisne dražbe (zbiranje ponudb)
2.2. Ponudbe lahko pošljejo fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in
pravne osebe,ki so registrirane in imajo sedež v Republiki Sloveniji.
2.3. 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,
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– potrdilo o plačani varščini,
– dokazilo o plačanih davkih in prispevkih,
– v primeru, da je ponudnik najemnik
kateregakoli poslovnega prostora ali stanovanja, last Občine Vojnik ali Stanovanjskega
sklada občine Celje, mora ponudbi priložiti
dokazilo o plačanih obveznostih iz naslova
najemnega razmerja.
2.4. Ponudbe je potrebno poslati priporočeno ali vročiti osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova 1, 3212 Vojnik, v zapečateni
kuverti z oznako “Ponudba za nakup poslovni
prostor Celjska c. 19” oziroma “Ponudba za
nakup stanovanjski prostori Celjska c. 21”.
Na kuverti naj bo navedeno tudi “Ne odpiraj”.
2.5. Rok za zbiranje ponudb je do vključno petka 3. 8. 2001 do 10. ure. Vsak ponudnik mora pred zaključenim rokom za oddajo ponudbe položiti varščino v višini 10% od
izklicne
cene
na
žiro
račun
50700-630-10126, sklic na št. 00-632.
Plačana varščina bo izbranemu ponudniku
vračunana v ceno, drugim pa bo brez obresti vrnjena v 10 dneh po odpiranjup onudb.
2.6. Javno odpiranje pisnih ponudb bo v
petek 3. 8. 2001 ob 11. uri v sejni sobi
Občine Vojnik, Keršova 1, Vojnik.
2.7. Najemnik poslovnega prostora Celjska c. 19 ima ob izpolnjevanju pogojev razpisa predkupno pravico.
2.8. Solastnik pritličja stanovanjskih prostorov Celjska c. 21 ima ob izpolnjevanju
pogojev razpisa predkupno pravico.
2.9. O najugodnejšem ponudniku bodo
ponudniki obveščeni v 15 dneh po odpiranju.
2.10. Merila za izbor najugodnejšega
ponudnika:
– višina ponujene cene,
– rok plačila celotne kupnine,
– poslovna dejavnost,
– rok pričetka izvajanja poslovne dejavnosti.
2.11. Kupoprodajna pogodba bo sklenjena v 45 dneh po odpiranju pisnih ponudb, rok za plačilo kupnine pa je 8 dni od
uveljavitve pogodbe.
2.12. Izročitev nepremičnine in prenos
lastništva se opravi po polnem plačilu celotne kupnine in stroškov. Davek na promet z
nepremičninami in druge stroške v zvezi z
nakupom in prenos lastništva plača kupec.
2.13. Komisija si pridržuje pravico, da
ne izbere nobene ponudbe.
2.14. Vse druge informacije se dobijo na
zgoraj
navedenem
naslovu,
tel.
03/780-06-22, faks 03/57-72-073, kontaktna oseba Mojca Skale. Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Vojnik

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Prijave z dokazili pošljite v osmih
dneh po objavi razpisa. Vsi, ki se bodo
prijavili na razpis, bodo o izbiri obveščeni v petnajstih dneh po preteku roka za
prijavo.
Uredništvo
Št. 216/01
Ob-51490
Osnovna šola Kozje razpisuje prosta delovna mesta:
– vzgojitelj predšolskih otrok – 1 delavec,
– pomočnik vzgojitelja predšolskih
otrok – 3 delavci.
Začetek dela 1. 9. 2001 – delovno razmerje za določen čas. Kandidati morajo
izpolnjevati pogoje, določene z zakonom o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Prijave in dokazila o izpolnjevanju pogojev
pošljite v 10 dneh po objavi na naslov: Osnovna šola Kozje, Kozje 131, 3260 Kozje.
Kandidate bomo obvestili o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Kozje
Št. 11/01
Ob-51491
Glasbena šola Nazarje, Zadrečka cesta
47, 3331 Nazarje, razpisuje prosta delovna
mesta
– učitelja solopetja
za nedoločen čas s polovičnim delovnim
časom,
– učitelja klavirja – korepetitorja
za nedoločen čas s polnim delovnim časom,
– učitelja flavte
za nedoločen čas s polovičnim delovnim
časom,
– učitelja violine
za nedoločen čas s polovičnim delovnim
časom,
– učitelja kitare
za nedoločen čas s polnim delovnim časom,
– učitelja violončela
za določen čas s krajšim delovnim časom,
– učitelja tolkal
za določen čas s krajšim delovnim časom.
Nastop dela je 1. 9. 2001.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite na naslov šole.
Razpis velja do zasedbe delovnih mest.
Glasbena šola Nazarje

Popravek

Št. 75/2001
Ob-51530
Glasbena šola Trbovlje, Keršičeva cesta
50a, 1420 Trbovlje, razpisuje naslednja prosta delovna mesta:
učitelja violine in trobente za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Začetek dela: 1. 9. 2001.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev v 15 dneh po objavi
razpisa na naslov šole.
Kandidati bodo obveščeni v zakonitem
roku.
Glasbena šola Trbovlje

V razpisu delovnih mest Šolskega centra
Novo mesto, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 44 z dne 1. 6. 2001, Ob-49567, se
doda zadnji odstavek, ki se glasi:

Št. 59
Ob-51587
Srednja zdravstvena šola Juge Polak Maribor, Trg Miloša Zidanška 3, Maribor, razpisuje naslednja delovna mesta:

Razpisi delovnih
mest

– profesor zdravstvene terminologije
za določen čas, 1/2 delovni čas, od 1. 9.
2001 do 31. 8. 2002;
– profesor matematike in informatike za določen čas, 1/2 delovni čas, od 1.
9. 2001 do 31. 8. 2002;
– zdravnik za predmet osnove kliničnih predmetov za določen čas, polni delovni čas, od 1. 9. 2001 do 31. 8. 2002.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Prijave in dokazila o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8
dneh po objavi.
O izboru bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Srednja zdravstvena šola Maribor
Št. 230/2001
Ob-51636
Osnovna šola Nazarje, Zadrečka cesta
37, 3331 Nazarje, razpisuje prosta delovna
mesta:
– učitelja športne vzgoje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom,
– učitelja slovenskega jezika za nedoločen čas, s polnim delovnim časom,
– učitelja knjižničar – angleški jezik
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom,
– učitelja zgodovina – slovenski jezik
za določen čas, s polnim delovnim časom,
– učitelja matematika – tehnična
vzgoja za nedoločen čas, s polnim delovnim časom,
– dva učitelja razrednega pouka za
določen čas (do 31. 8. 2002), s polnim
delovnim časom,
– svetovalno delavko za določen čas
(nadomeščanje delavke na porodniškem
dopustu), s polnim delovnim časom,
– vzgojitelja predšolskih otrok za določen čas, s polnim delovnim časom,
– pomočnika vzgojitelja za določen
čas, s polnim delovnim časom.
Začetek dela je 1. 9. 2001.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8
dneh po objavi na naslov šole. Kandidate
bomo obvestili o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Nazarje
Ob-51662
Vlada Republike Slovenije: razpisuje prosto delovno mesto
načelnika upravne enote Ruše.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom in posebnih pogojev, ki jih določa 4. člen zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št.
15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-2,
4/93, 70/97, 87/97 in 38/99) izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne ali druge družboslovne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Delovno razmerje z izbranim kandidatom
bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Datum sklenitve delovnega
razmerja bo določen z aktom o imenovanju.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
sprejema Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana, v roku 8 dni po objavi razpisa v Uradnem listu
Republike Slovenije.
O izidu bomo kandidate obvestili v roku
8 dni po sprejetju sklepa o izbiri.
Vlada Republike Slovenije

Druge objave
Ob-51609
Volilna komisija Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije na osnovi določil
71. člena Zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS,
št. 9/92 in naslednji), 15. in 16. člena
statuta Zavoda (Ur. l. RS, št. 9/95) ter
pravilnika o volitvah in imenovanju članov
v organe upravljanja Zavoda (Ur. l. RS, št.
38/93) obvešča
Predstavnike delodajalcev:
– Gospodarske zbornice in združenja
delodajalcev, organizirana za območje države,
– Vlado Republike Slovenije.
Predstavnike zavarovancev:
– zainteresirane sindikate reprezentativne za območje države,
– Zvezo društev upokojencev Slovenije,
– organizacije s področja kmetijstva,
organizirane za področje države,
– invalidske organizacije, organizirane
za območje Slovenije, da je skupščina Zavoda na seji dne 6. 6. 2001 sprejela sklep o razpisu volitev članov skupščine in
članov območnih svetov zavoda.
Volitve predstavnikov delodajalcev in
aktivnih zavarovancev v skupščino Zavoda bodo 10. oktobra 2001.
Skladno z določili statuta Zavoda in
pravilnika o volitvah in imenovanju članov
v organe upravljanja zavoda volijo:
– šestnajst članov skupščine Zavoda –
predstavnikov delodajalcev: gospodarske
zbornice in združenja delodajalcev, organizirana za območje države, in sicer v volilnem telesu, ki voli predstavnike delodajalcev v Državni svet;
– štiri člane skupščine Zavoda – predstavnike delodajalcev za področje državne uprave in negospodarskih javnih služb:
imenuje Vlada Republike Slovenije;
– petnajst članov – predstavnikov aktivnih zavarovancev: reprezentativni sindikati za območje države v volilnem telesu,
ki voli predstavni delojemalcev v Državni
zbor;
– enega člana – predstavnika aktivnih
zavarovancev: organizacije z območja
kmetijstva, organizirane za območje države;
– sedem članov – predstavnikov upokojencev: Zveza društev upokojencev v
volilnem telesu, ki ga sestavljajo člani
skupščine Zveze;
– dva člana – predstavnika invalidov:
invalidske organizacije, organizirane za
območje države v volilnem telesu, ki ga
sestavljajo invalidske organizacije, organizirane za območje države.

Hkrati z volitvami članov skupščine bodo izvedene tudi volitve članov območnih
svetov posameznih območnih enot Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Posamezni območni svet ima 7 članov,
od katerih se 3 člani izvolijo v volilnem
telesu predstavnikov delodajalcev in 4 člani v volilnem telesu predstavnikov zavarovancev (2 predstavnika aktivnih zavarovancev, 1 predstavnik upokojencev in 1 predstavnik invalidov).
Volilna komisija Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije poziva Gospodarske zbornice in združenja delodajalcev,
organizirani za območje države, da:
– skladno s svojimi pravili in določili
24. člena Zakona o Državnem svetu (Ur.
list RS, št. 44/92) izvolijo predstavnike v
volilno telo za volitve članov skupščine Zavoda – predstavnikov delodajalcev ter seznam predstavnikov (ime in priimek, naslov
bivališča) izvoljenih v volilno telo, skupaj z
dokazilom o vpisu v register, pravili zbornice oziroma združenja in podatki o številu delavcev, predložijo volilni komisiji Zavoda najkasneje 30 dni pred dnevom glasovanja – do 10. 9. 2001;
– skladno s svojimi pravili, določijo
kandidate za šestnajst članov skupščine
Zavoda – predstavnikov delodajalcev ter
seznam kandidatov, skupaj s pravili, osebnimi podatki (ime in priimek, naslov bivališča) in pisnimi soglasji, predložijo volilni
komisiji Zavoda najkasneje 30 dni pred
dnem glasovanja – do 10. 9. 2001.
– Vlado Republike Slovenije, da imenuje štiri člane – predstavnike za področje državne uprave in negospodarskih javnih služb – v skupščino Zavoda ter seznam članov z osebnimi podatki (ime in
priimek, naslov bivališča) in pisnimi soglasji, predloži volilni komisiji Zavoda najkasneje do dne glasovanja – 10. 10. 2001.
– Območne gospodarske zbornice in
združenja delodajalcev, ki delujejo na območju posameznih območnih enot Zavoda, da določijo kandidate za volitve treh
predstavnikov delodajalcev v območni
svet posamezne območne enote Zavoda
ter seznam kandidatov, skupaj s pravili,
osebnimi podatki (ime in priimek, naslov
bivališča) in pisnimi soglasji, predložijo volilni komisiji Zavoda najkasneje 30 dni
pred dnem glasovanja – do 10. 9. 2001.
Reprezentativne sindikate za območje
države, da:
– skladno s svojimi pravili in določili 3.
in četrtega odstavka 26. člena Zakona o
Državnem svetu (Ur. l. RS, št. 44/92), izvolijo predstavnike v volilno telo za volitve
članov skupščine Zavoda – predstavnikov
aktivnih zavarovancev, ter seznam predstavnikov (ime in priimek, naslov bivališča)
izvoljenih v volilno telo, skupaj z odločbo o
reprezentativnosti sindikata, pravili in podatkih o številu članov, predložijo volilni
komisiji Zavoda najkasneje 30 dni pred
dnevom glasovanja – do 10. 9. 2001.
– na podlagi lastnih pravil, določijo kandidate za petnajst članov skupščine Zavoda ter seznam kandidatov skupaj s pravili,
osebnimi podatki (ime in priimek, naslov
bivališča) in pisnimi soglasji, predložijo volilni komisiji Zavoda najkasneje 30 dni pred
dnem glasovanja – do 10. 9. 2001.
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Organizacije s področja kmetijstva, organizirane za območje države, da:
– skladno s svojimi pravili, določijo
predstavnike v volilno telo za volitve članov skupščine Zavoda ter seznam predstavnikov (ime in priimek, naslov bivališča) imenovanih v volilno telo, predložijo
volilni komisiji Zavoda najkasneje 30 dni
pred dnevom glasovanja – do 10. 9.
2001;
– skladno s svojimi pravili določijo kandidate za člana skupščine Zavoda ter imena kandidatov z osebnimi podatki (ime in
priimek, naslov bivališča) in pisnim soglasjem, predloži volilni komisiji Zavoda najkasneje 30 dni pred dnem glasovanja –
do 10. 9. 2001.
Zvezo društev upokojencev Slovenije,
da skladno s svojimi pravili, določi kandidate za sedem članov skupščine Zavoda
ter seznam kandidatov skupaj s pravili,
osebnimi podatki (ime in priimek, naslov
bivališča) in pisnimi soglasji, predloži volilni komisiji Zavoda najkasneje 30 dni
pred dnem glasovanja – do 10. 9. 2001.
Invalidske organizacije za območje države, da:
– skladno s svojimi pravili, določijo
predstavnike v volilno telo za volitve članov skupščine Zavoda ter seznam predstavnikov (ime in priimek, naslov bivališča) imenovanih v volilno telo, predložijo
volilni komisiji Zavoda najkasneje 30 dni
pred dnevom glasovanja – do 10. 9.
2001;
– skladno s svojimi pravili določijo kandidate za dva člana skupščine Zavoda ter
seznam kandidatov z osebnimi podatki
(ime in priimek, naslov bivališča) in pisnimi soglasji, predloži volilni komisiji Zavoda najkasneje 30 dni pred dnem glasovanja – do 10. 9. 2001.
Reprezentativne sindikate, organizacije upokojencev in organizacije invalidov v
občinah oziroma širši lokalni skupnosti,
organizirane na območjih posameznih območnih enot Zavoda, da določijo kandidate za štiri predstavnike zavarovancev (2
predstavnika aktivnih zavarovancev, 1
predstavnik upokojencev in 1 predstavnik
invalidov) v območni svet posamezne območne enote Zavoda ter seznam kandidatov, skupaj s pravili in odločbo o reprezentativnosti organizacije za območje občine oziroma širše lokalne skupnosti, osebnimi podatki (ime in priimek, naslov
bivališča) in pisnimi soglasji, predložijo volilni komisiji Zavoda najkasneje 30 dni
pred dnem glasovanja – do 10. 9. 2001.
Kandidature za člane skupščine Zavoda ter sezname predstavnikov imenovanih
v volilna telesa je treba predložiti neposredno Volilni komisiji Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana.
Za podrobnejše informacije o rokih in
postopkih za izvedbo volitev ter dodatna
gradiva lahko predstavniki delodajalcev in
zavarovancev, zaprosijo volilno komisijo
Zavoda v Ljubljani: Marko Čadež, tel.
30-77-299, faks 23-12-182, e-pošta:
marko.cadez@zzzs.si.
Volilna komisija
Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
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Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
inženirje,
vpisane v imenik pooblaščenih
inženirjev pri IZS,
ki so že prejeli sklepe:

Ob-51735
Slovenska razvojna družba, d.d., Dunajska 160, Ljubljana, objavlja oglas za
javno zbiranje ponudb
za nakup 64,66% poslovnega deleža
v družbi Silkem, proizvodnja zeolita
d.o.o., Kidričevo, Tovarniška ulica 10,
proizvodnja drugih anorganskih
osnovnih kemikalij
1. Predmet prodaje je:
– 64,66% poslovni delež družbe družbi Silkem, proizvodnja zeolita, d.o.o.
2. Ponudba se lahko nanaša le na odkup celotnega predmeta prodaje, navedenega v 1. točki.
3. Ponudnikom bo omogočen ogled
družb, pogovor z vodstvom in dostop do
potrebne dokumentacije za pripravo ponudbe po predhodni pridobitvi pooblastila
za obisk družbe s strani Slovenske razvojne družbe.
4. Od zainteresiranih ponudnikov pričakujemo, da bodo v svojih ponudbah poleg cene in plačilnih pogojev opredelili
oziroma priložili še:
– poslovni načrt, iz katerega bo razviden program nadaljnjega razvoja družb,
– opredelitev finančnih in tehnoloških
možnosti za realizacijo poslovnega načrta
družb,
– zagotovila ponudnika za ohranitev
delovnih mest,
– zagotovila ponudnika za investicije v
družbo,
– poslovno in finančno bonitetno poročilo (za domače pravne osebe: bilanco
stanja in uspeha za leto 2000; BON-1 in
BON-2),
– dokazilo o vplačani varščini.
5. Ponudnik vplača varščino kot jamstvo za resnost ponudbe na žiro račun
Slovenske razvojne družbe, d.d., številka:
50102-627-7001, v višini 10,000.000
SIT. Izbranemu ponudniku bo varščina
všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa
bo vrnjena brez obresti, v roku osmih dni
po končanem izboru.
6. Ponudbe bo pregledala in ocenila
posebna komisija, ki jo je imenovala Slovenska razvojna družba, d.d.
7. Ponudbe morajo prispeti v zaprti pisemski ovojnici s pripisom »za projekt Silkem« najpozneje do vključno 27. 7. 2001,
na naslov Slovenska razvojna družba,
d.d., Dunajska 160, Ljubljana.
8. Slovenska razvojna družba, d.d., na
podlagi tega razpisa ni zavezana skleniti
pogodbe o prodaji poslovnih deležev z
najboljšim ali s katerimkoli drugim ponudnikom.
9. Ponudniki lahko dobijo morebitne
dodatne informacije na Slovenski razvojni
družbi, d.d., Dunajska 160, Ljubljana, tel.
01/58-94-880, Milan Cerar.
Slovenska razvojna družba, d.d.
Št. 24/01
Ob-51561
Na podlagi 105. člena Statuta IZS objavlja Inženirska zbornica Slovenije

EŠ

Ime in priimek

A-0670 Snežana Sešel, univ. dipl. inž.
arh.
G-2003 Nataša Kovač, univ. dipl. inž.
grad.
G-2004 Robert Zupančič, univ. dipl. inž.
grad.
S-1087 Primož Škerl, univ. dipl. inž. str.
S-1088 Štefan Šipič, univ. dipl. inž. str.
E-1251 Jože Muhič, univ. dipl. inž. el.
E-1252 Miran Drobnak, univ. dipl. inž. el.
TV0591 Jože Petarka, var. inž.
TV0592 Iztok Zajc, dipl. var. inž.
R-0041 Jasna Crnkovič Klanjšek, univ.
dipl. inž. geol.
Obrazložitev okrajšav:
EŠ - evidenčna številka inženirjev s statusom pooblaščenega inženirja,
A - številka v matični sekciji arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov,
G - številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev,
S - številka v matični sekciji strojnih inženirjev,
E - številka v matični sekciji elektro inženirjev,
T - številka v matični sekciji inženirjev
tehnologov in drugih inženirjev,
R - številka v matični sekciji rudarske in
geotehnološke stroke,
PI - seznam pooblaščenih inženirjev, ime
in priimek, strokovni naziv,
Inženirska zbornica Slovenije
Št. 24/01
Ob-51562
Na podlagi Statuta Inženirske zbornice
Slovenije objavlja Inženirska zbornica Slovenije
inženirje,
vpisane v imenik pooblaščenih
inženirjev pri IZS z mirovanjem statusa
pooblaščenega inženirja na podlagi
lastne zahteve
Njihove zahteve je obravnaval upravni odbor na seji z dne 19. 6. 2001, upravni odbor je sprejel sklep, da se jim odobri mirovanje članstva:
ES

PI

A-0767 mag. Muharem Bolić, univ. dipl.
inž. arh.
S-0913 Aleš Stražar, univ. dipl. inž. str.
T-0577 Iztok Rozman, univ. dipl. inž.
gozd.
Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s statusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov,
G - številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev,
S - številka v matični sekciji strojnih inženirjev,

E - številka v matični sekciji elektro inženirjev,
T - številka v matični sekciji inženirjev
tehnologov in drugih inženirjev,
PI - seznam pooblaščenih inženirjev, ime
in priimek, strokovni naziv,
Inženirska zbornica Slovenije
Št. 24/01
Ob-51563
Na podlagi Statuta Inženirske zbornice
Slovenije objavlja Inženirska zbornica Slovenije
tehnike,
ki so bili na podlagi lastne zahteve
podali vloge za izbris iz matične
sekcije gradbenih inženirjev zaradi
vpisa
v matično sekcijo arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov v
posebnem imeniku odgovornih
projektantov:
EŠ

Ime in priimek

G-9002
G-9006
G-9011
G-9035
G-9037
G-9040
G-9047
G-9056
G-9067
G-9071
G-9076
G-9080
G-9081
G-9089
G-9091
G-9093
G-9096
G-9106
G-9108
G-9109
G-9111
G-9112
G-9113
G-9115
G-9117
G-9118
G-9119
G-9120
G-9121
G-9132
G-9133
G-9175
G-9210
G-9268
G-9269
G-9271
G-9272
G-9275
G-9276
G-9277
G-9278
G-9281
G-9297
G-9302
G-9334
G-9338
G-9359
G-9398
G-9409
G-9426
G-9433

Branko Ramberger, grad. tehnik
Josip Zadravec, grad. tehnik
Mihael Škerlak, grad. tehnik
Boris Sodja, grad. tehnik
Štefka Zagorc, grad. tehnik
Miran Turk, grad. tehnik
Drago Režun, grad. tehnik
Vera Rutar, grad. tehnik
Marjan Leskovar, grad. tehnik
Jože Krivc, grad. tehnik
Jadran Guštin, grad. tehnik
Marjan Strnad, grad. tehnik
Majda Barbarič, grad. tehnik
Branko Kokol, grad. tehnik
Šeherizada Ogris, arh. tehnik
Pavel Brlič, grad. tehnik
Viktor Pšeničnik, grad. tehnik
Anica Šuštaršič, grad. tehnik
Dijana Pavleković, grad. tehnik
Aldo Leban, grad. tehnik
Veronika Golčman, grad. tehnik
Božena Kokalj, grad. tehnik
Tomaž Jerman, grad. tehnik
Stane Lašič, grad. tehnik
Matija Brunec, grad. tehnik
Irena Vovk, grad. tehnik
Marko Cuder, grad. tehnik
Drago Topličan, grad. tehnik
Srečko Šupek, grad. tehnik
Janez Kunšič, grad. tehnik
Željko Barbarič, grad. tehnik
Majda Fučik, grad. tehnik
Bojan Granda, grad. tehnik
Rafko Tojnko, grad. tehnik
Marjeta Tojnko, grad. tehnik
Srečko Vidic, grad. tehnik
Dušan Šešek, grad. tehnik
Antonija Markič, grad. tehnik
Dušan Volk, grad. tehnik
Jože Skok, grad. tehnik
Adolf Hlastan, grad. tehnik
Marija Krajnc, grad. tehnik
Branko Juričan, grad. tehnik
Milan Cehner, grad. tehnik
Katarina Ferizović, grad. tehnik
Miran Tominc, grad. tehnik
Stanislav Mesarec, grad. tehnik
Vladimir Fijavž, grad. tehnik
Metka Drimel, grad. tehnik
Jožef Šramel, grad. tehnik
Ivan Fak, grad. tehnik
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Obrazložitev okrajšav:
EŠ - evidenčna številka inženirjev s statusom pooblaščenega inženirja,
A - številka v matični sekciji arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov,
G - številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev,
S - številka v matični sekciji strojnih inženirjev,
E - številka v matični sekciji elektro inženirjev,
T - številka v matični sekciji inženirjev
tehnologov in drugih inženirjev,
PI - seznam pooblaščenih inženirjev, ime
in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije
Št. 24/01
Ob-51564
Na podlagi 7. člena zakona o geodetski
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/00), 91. člena
Statuta Inženirske zbornice Slovenije (Ur. l.
RS, št. 7/97), 15. in 40. člena (106b) sprememb in dopolnitev statuta Inženirske zbornice Slovenije (Ur. l. RS, št. 57/00) objavlja
Inženirska zbornica Slovenije
geodete,
vpisane v imenik geodetov pri IZS,
ki so že prejeli sklepe:
ES
Geodeti
Geo0173 Tomaž Letnik, univ. dipl. inž.
geod.
Geo0174 Vido Gantar, inž. geod.
Geo0175 Sinja Bandelj, inž. geod.
Geo0176 Zlatka Jarc, inž. geod.

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Ob-51701
Zveza za Primorsko – ZZP, Partizanska
18, Sežana, objavlja na podlagi 24. člena
Zakona o političnih strankah (Ur. l. RS, št.
62/94) skrajšano finančno poročilo o poslovanju
Skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju od
1. 1. 2000 do 31. 12. 2000
Zap.
št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
Obrazložitev okrajšav:
EŠ - evidenčna številka inženirjev geodeta,
Geo – številka v matični sekciji geodetov

II.
1.
2.

Št. 24/01
Ob-51565
Na podlagi Statuta Inženirske zbornice
Slovenije objavlja Inženirska zbornica Slovenije

III.
IV.

inženirje,
vpisane v posebni imenik odgovornih
projektantov pri IZS z mirovanjem
statusa:
EŠ

Ime in priimek

G-9447
S-9162
E-9170
S-9181
TD9001
G-9092
A-9093

Franc Nograšek, grad. tehnik
Ivan Burazin, str. inž.
Zlatko Plačko, el. tehnik
Gregor Pilpah, str. tehnik
Ida Smontara, les. tehnik
Benjamin Horvat, grad. tehnik
Majda Barbarič, grad. tehnik

Obrazložitev okrajšav:
EŠ - evidenčna številka inženirjev s statusom pooblaščenega inženirja,
A - številka v matični sekciji arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov,
G - številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev,
S - številka v matični sekciji strojnih inženirjev,
E - številka v matični sekciji elektro inženirjev,
T - številka v matični sekciji inženirjev
tehnologov in drugih inženirjev,
PI - seznam pooblaščenih inženirjev, ime
in priimek, strokovni naziv,
Inženirska zbornica Slovenije

Št.

Postavka

Znesek v SIT

Prihodki
Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki iz proračuna lokalnih
skupnosti
4,737.685
Prispevki pravnih in fizičnih oseb
ter zasebnikov
Prispevki članov in članic –
članarina
52.000
Prispevki pravnih in fizičnih oseb
ter posameznikov, ki presegajo
v zakonu določeno višino
Drugi prihodki
935.892
Celotni prihodki
5,725.577
Odhodki
Stroški volitev
Drugi stroški in izredni
odhodki
7,410.484
Celotni odhodki
7,410.484
Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek odhodkov
nad prihodki
–1,684.907

Skrajšano letno poročilo
sredstev in virov sredstev na dan 31.
12. 2000
Zap. Postavka
Znesek v SIT
št.
I.
Sredstva
1.
Opredmetena osnovna
sredstva
117.833
2.
Dolgoročne finančne naložbe
3.
Kratkoročne finančne naložbe
4.
Denarna sredstva na
računih
1,667.511
5.
Druga sredstva
Skupaj sredstva
1,785.344
II.
Obveznosti do virov sredstev
1.
Ustanovitveni vložek
2,414.434
2.
Dolgoročne obveznosti iz financiranja
3.
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
3.
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
4.
Druge obveznosti
do virov sredstev
1,055.817
5.
Presežek odhodkov
nad prihodki
–1,684.907
Skupaj viri sredstev
1,785.344
Zveza za Primorsko – ZZP
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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 006-3/2001-0443
Ob-51588
Upravna enota Žalec je hranila v evidenco
statutov sindikatov, statut sindikata, vpisanega v evidenco pod zap. št. 80, št. odločbe:
006-3/2001-0443 z dne 27. 6. 2001, z
nazivom Pravila o organiziranju in delovanju sindikalne podružnice Feniks Žalec,
kar je zahtevala pooblaščena oseba sindikata, ki ima naziv: Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije, SKEI, Sindikalna podružnica Feniks Žalec, s sedežem na Cesti žalskega tabora 10, 3310 Žalec.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Ob-51525
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je dne 22. 6. 2001 po uradni
dolžnosti na podlagi 5. in 23. člena Zakona
o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur.
l. RS, št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK),
na podlagi 4. člena Zakona o organizaciji in
delovnem področju ministrstev (Ur. l. RS, št.
71/94 in drugi) in ob smiselni uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99; v nadaljevanju: ZUP)
proti podjetjem Elektro Ljubljana, Slovenska cesta 58, Ljubljana, Elektro Celje,
Vrunčeva 2a, Celje, Elektro Gorenjska,
Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj, Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, Maribor in Elektro Primorska, Erjavčeva ulica 22, Nova
Gorica, uvedel postopek ugotavljanja kršitve
5. člena ZPOmK.
Verjetnost kršitve 5. člena ZPOmK izhaja iz vsebine Pisma o nameri glede poslovnega sodelovanja med podjetji, ki ga je Urad
pridobil pri svojem delu v okviru izvajanja
nadzora nad uporabo določb ZPOmK. Podjetja iz prvega odstavka so se v Pismu o
nameri sporazumela o bistvenih nalogah,
katerih namen je doseči skupen nakup električne energije na cenovno najbolj ugoden
način. Vsebina tovrstnega dogovora lahko
predstavlja omejevalni sporazum, ki ga prepoveduje 5. člen ZPOmK.
Urad bo v okviru postopka skušal ugotoviti, ali je Pismo o nameri po svoji vsebini omejevalni sporazum v smislu določb ZPOmK.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku,
da Uradu za varstvo konkurence, Kotnikova
28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v
30 dneh od objave in da pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi bili lahko
pomembni za odločitev, ne da bi formalno
zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze, ki izkazujejo pravni
interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave delniških
družb
Ob-51783
Poziv upnikom družbe D.P. Iskra Prins,
družba pooblaščenka, d.d.
Skupščina družbe D.P. Iskra Prins, družba pooblaščenka, d.d., je na 1. seji dne
28. 5. 2001 sklenila, da se začne postopek redne likvidacije nad D.P. Iskra Prins,
družbo pooblaščenko, d.d., Ljubljana, Rožna dolina c. IX/6, zaradi menjave delnic
družbe Iskra Prins, d.d., Ljubljana z delnicami Iskra, d.d., Ljubljana.
Upniki družbe pozivamo, da svoje terjatve prijavijo družbi v 30 dneh od objave tega
poziva na naslov D.P. Iskra Prins, družba
pooblaščenka, d.d., Rožna dolina c. IX/6,
Ljubljana.
D.P. Iskra Prins, d.d., v likvidaciji
Ob-51617
Družba Jamnica, d.d., Prevalje, Trg 40,
objavlja, da je na podlagi 516. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št.
30/93, 45/01) registrskemu sodišču v Slovenj Gradcu predložila pogodbo o spojitvi
družbe Jamnica, d.d., Prevalje in družbe
Korotan, d.d., Ravne na Koroškem, v novo
delniško družbo Era Koroška, d.d., Prevalje, ki jo je pred tem pregledal nadzorni svet
družbe. Delničarje se obvešča, da bo skupščina družbe dne 30. julija 2001 odločala o
predlogu sklepa o soglasju za spojitev obeh
navedenih družb. Delničarjem družbe je na
sedežu družbe omogočen pregled listin v
postopku spojitve (pogodba o spojitvi, poročilo uprav, ki so udeležene v spojitvi, poročilo o reviziji spojitve, poročilo nadzornega sveta o pregledu spojitve, letna poročila
obeh družb v spojitvi za poslovna leta 1999,
1998, 1997, zaključno poročilo in predlog
statuta družbe ERA Koroška, d.d., Prevalje).
Vsakemu delničarju se na njegovo pisno
zahtevo najkasneje naslednji delovni dan
brezplačno posreduje prepis navedenih listin.
Jamnica, d.d., Prevalje
uprava družbe
Ob-51618
Družba Korotan, d.d., Ravne na Koroškem, Čečovlje 6, objavlja, da je na podlagi
516. člena Zakona o gospodarskih družbah
(Ur. l. RS, št. 30/93, 45/01) registrskemu
sodišču v Slovenj Gradcu predložila pogodbo o spojitvi družbe Korotan, d.d., Ravne
na Koroškem in družbe Jamnica, d.d., Prevalje, v novo delniško družbo Era Koroška,
d.d., Prevalje, ki jo je pred tem pregledal
nadzorni svet družbe. Delničarje se obvešča, da bo skupščina družbe dne 30. julija
2001 odločala o predlogu sklepa o soglasju za spojitev obeh navedenih družb. Delničarjem družbe je na sedežu družbe omogočen pregled listin v postopku spojitve (pogodba o spojitvi, poročilo uprav, ki so udeležene v spojitvi, poročilo o reviziji spojitve,
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poročilo nadzornega sveta o pregledu spojitve, letna poročila obeh družb v spojitvi za
poslovna leta 1999, 1998, 1997, zaključno poročilo in predlog statuta družbe ERA
Koroška, d.d., Prevalje).
Vsakemu delničarju se na njegovo pisno
zahtevo najkasneje naslednji delovni dan
brezplačno posreduje prepis navedenih listin.
Korotan, d.d., Ravne na Koroškem
uprava družbe
Ob-51792
V skladu z določili prvega odstavka 516.
člena Zakona o gospodarskih družbah uprava Pomurske banke, d.d., Murska Sobota,
bančna skupina Nove Ljubljanske banke
sporoča delničarjem banke, da je registrskemu sodišču v Murski Soboti predložila
mesec dni pred zasedanjem skupščine, ki
bo odločala o soglasju za pripojitev pogodbo o pripojitvi Pomurske banke, d.d., Murska Sobota, bančna skupina Nove Ljubljanske banke k Novi Ljubljanski banki, d.d.,
Ljubljana, SV 767/01, sklenjeno dne 14.
maja 2001 pred notarjem Mirom Košakom.
Delničarji so opozorjeni na svoje pravice
v skladu z zgoraj navedenim členom v sklicu
skupščine.
Pomurska banka, d.d., Murska Sobota,
bančna skupina
Nove Ljubljanske banke
uprava banke

Odkupi poslovnih deležev
družb
Ob-51529
V skladu z drugim odstavkom 64. člena
Zakona o prevzemih obveščamo delničarje,
da nas je družba KuW Kondensatoren und
Wandler Beteiligungsgesellschaft mbH, Sickingenstrasse 71, Berlin, obvestila z dopisom dne 27. 6. 2001, da je pridobila
142.077 navadnih imenskih delnic družbe
ali 24,92% 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-51493
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah direktor družbe Papaja
trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o., Jevšnikova 7, 1412 Kisovec, vpisane v sodni
register sodišča v Ljubljani, pod številko
vložka 1/12153/00, objavlja naslednji
sklep o zmanjšanju osnovnega
kapitala,
ki je bil sprejet 20. 6. 2001. Osnovni
kapital družbe se iz dosedanjih 21,857.000
SIT zmanjša za 18,857.000 SIT in odslej

znaša 3,000.000 SIT. Pozivam vse upnike,
da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo s prej navedenim zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Papaja, d.o.o., Kisovec

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi
Popravek
Ob-51728
Pri objavi sklica skupščine delničarjev družbe Triglav Steber I, pooblaščena investicijska družba, d.d., Ljubljana, z dne 29. 6. 2001
je pri 4. točki predlaganega dnevnega reda
prišlo do napake: 4. točka se pravilno glasi:
4. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2001.
Triglav Steber I
Popravek
Ob-51782
Uprava družbe Kovinoplastike Lož, družbe pooblaščenke, d.d., Lož, C. 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja
popravek dnevnega reda 3. skupščine
družbe, sklicane za 2. 8. 2001 ob 17. uri, v
sejni sobi Nabavnega sektorja Kovinoplastike Lož, d.d.
Popravek glasi:
4. točka dnevnega reda se umakne z
dnevnega reda.
5. točka postane 4. točka, 6. točka
postane 5. točka, 7. točka postane 6.
točka in 8. točka dnevnega reda postane 7. točka.
Kovinoplastika Lož,
družba pooblaščenka, d.d.
predsednik uprave
Branko Troha
Ob-51485
Na podlagi 20. člena statuta Slovenice,
d.d., Ljubljana, uprava družbe sklicuje
14. redno zasedanje skupščine
Slovenice, d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek, 9. 8. 2001 ob 9. uri, v 5.
nadstropju poslovne stavbe Slovenice, d.d.,
Celovška cesta 206 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se sprejme naslednji sklep: za predsednika
14. redne skupščine se izvoli Matjaž Gantar, za preštevalki glasov Spomenko Sluganovič in Tatjano Jeglič.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Jože Dernovšek.
2. Dokapitalizacija Slovenice, d.d., Ljubljana.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se sprejme naslednji sklep:
I. Osnovni kapital družbe se poveča z
izdajo 200.000 navadnih (rednih) delnic na
ime in po nominalni vrednosti 10.000 SIT
za delnico, v skupni nominalni vrednosti
2.000,000.000 SIT oziroma po prodajni
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vrednosti 10.000 SIT za delnico, v skupni
prodajni vrednosti 2.000,000.000 SIT.
II. Celotna izdaja delnic je namenjena izključno obstoječim delničarjem.
III. Delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v delniško knjigo, imajo v sorazmerju s
svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Delničarji lahko prednostno pravico do vpisa novih delnic uveljavijo v roku 14 dni od prejema pisnega poziva uprave k vpisovanju novih delnic. Podrobnejši postopek in pogoje
prodaje delnic določi z izvedbenimi sklepi
uprava družbe.
IV. Delnice morajo biti v celoti vplačane
v roku enega meseca po vpisu sklepa o
povečanju osnovnega kapitala v sodni register na žiro račun Slovenice, d.d., Ljubljana, št. 50104-664-30229.
V. Osnovni kapital Slovenice, d.d., Ljubljana, se poveča za 2.000,000.000 SIT,
tako da znaša 4.021,460.000 SIT.
VI. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki. Za izvedbo vpisa delnic v centralni register KDD se pooblasti upravo.
VII. Skupščina delničarjev prenaša pooblastilo za spremembo statuta, ki zadeva uskladitev njegovega besedila s tem sklepom sprejetimi odločitvami, na nadzorni svet družbe.
Gradivo, o katerem sklepa skupščina,
bo vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Ljubljani, Celovška 206, soba
105A, vsak delovni dan med 8. in 9. uro.
Delničarji lahko sporočijo svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda v sedmih dneh od objave sklica zasedanja skupščine. Predlogi morajo biti pismeni, obrazloženi in posredovani
upravi družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so najmanj pet dni pred zasedanjem skupščine evidentirani v delniški knjigi. Pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničujejo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo pisno prijavijo družbi tako, da družba
prejme prijavo najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Kolikor se zasedanja
skupščine udeleži pooblaščenec, mora predložiti družbi pooblastilo v pismeni obliki,
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo se hrani v družbi.
Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka
delnica daje delničarju en glas.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 10. uri, na istem kraju.
Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Slovenica, d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Zvonko Ivanušič
Ob-51487
Na podlagi statuta družbe Fond, d.d.,
sklicujem
redno skupščino
družbe Fond, d.d.,
ki bo dne 23. 8. 2001 ob 10. uri, v
prostorih FMR, d.d., na Lapajnetovi 9 v Idriji.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predlagano vodstvo skupščine.

Št.

2. Poslovno poročilo za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo za leto 2000 skupaj z revizijskim poročilom.
3. Predlog za delitev dobička.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz poslovnega leta 2000 znaša 175,619.922 SIT in
ostane nerazporejen. Za izplačilo dividend
se nameni znesek 24,192.000 SIT iz nerazporejenega dobička iz leta 1996, tako
da znaša bruto dividenda na eno delnico
1.600 SIT, tako za navadne kot tudi prednostne delničarje. Preostanek dobička iz
leta 1996 v višini 29,771.909 SIT in ustrezen del revalorizacije nerazporejenega dobička se razporedi na neobvezne rezerve.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih
izkazov družbe za leto 2001 se imenuje revizijska družba Ernst & Young Ljubljana.
5. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta z mandatom od 11. 11. 2001 dalje
se izvolijo Stojan Petrič, Franci Kacin in Jože Rupnik, za namestnika pa Nataša Luša in
Milan Erjavec.
Gradivo za objavljeni dnevni red je na
voljo delničarjem na sedežu družbe vsak
dan od 10. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci, ki bodo svojo
udeležbo napovedali pismeno vsaj tri dni
pred skupščino.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 10.30, z istim dnevnim
redom, v istih prostorih, ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Fond, d.d.
direktor
Ob-51486
Na podlagi točke VII/34. statuta podjetja Pleskar Ptuj, d.d., sklicuje uprava
5. redno skupščino
dne 9. avgusta 2001 ob 10. uri, v prostorih uprave podjetja v Ptuju, Ulica Heroja
Lacka 5.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Roman Ratkai, za preštevalca glasov se izvoli Orešek Leopold.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2000 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se sprejme letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2000.
3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube iz
leta 2000.
Predlog sklepa: izguba iz leta 2000 v
višini 12,871.596,56 SIT se pokriva iz revalorizacijskega popravka rezerv v znesku
682.013,79 SIT in iz rezerv v znesku
12,189.582,77 SIT.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Za člane nadzornega sveta se imenujejo: Roman Ratkai, Jasna Kralj.
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Skupščina se seznani, da je bil s strani sveta delavcev izvoljen kot član nadzornega sveta Janez Vidovič.
2. Članom nadzornega sveta se za
udeležbo na sejah izplača nagrada v obliki
sejnine v višini:
– za predsednika 40.000 SIT neto,
– za člane 30.000 SIT neto.
5. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2001.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga,
da skupščina imenuje za revizorja za leto
2001 revizijsko družbo Loris, d.o.o., iz Dravograda.
6. Pobude in mnenja delničarjev.
Gradivo je na vpogled na upravi podjetja
vsak dan od 9. do 13. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim sklepom morajo biti v pisni obliki,
obrazloženi in vloženi na sedežu podjetja v
roku 7 dni po objavi sklica skupščine.
Podjetje za zaščito
in izolacije površin
Pleskar, d.d., Ptuj
direktor
Krajnc Boris
Ob-51502
Na podlagi 7.2. in 7.3. točke statuta
delniške družbe v zvezi z 283. členom Zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava družbe
4. skupščino delniške družbe
Alpetour, Potovalna agencija, d.d.,
Kranj, Mirka Vadnova 8, Kranj,
ki bo v petek, 17. 8. 2001 ob 12. uri, na
sedežu družbe v Kranju, Mirka Vadnova 8.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisnika.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Janez Hočevar. Za preštevalca glasov se izvolita Matjaž Dagarin in Vili
Čimžar. Za notarko se potrdi Duša Trobec
Bučan.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2000 z revizijskim mnenjem in
mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta se sprejme letno poročilo za leto 2000 z
revizijskim mnenjem.
3. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta:
– del nerazporejenega revalorizacijskega popravka dobička iz leta 1994 in 1995 v
višini 1,268.772,19 SIT se v revaloriziranem znesku razporedi v rezerve,
– dobiček iz leta 2000 v znesku
34,962.098 SIT ostane nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2001
imenuje Plus Revizija, d.o.o., iz Ljubljane.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave družbe, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice imajo del-
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ničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki delničarjev, ki so vpisani v delniško
knjigo pri KDD na dan 14. 8. 2001 in ki
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini.
Pooblastila pooblaščencev in zastopnikov morajo biti pisna.
Prijavljene udeležence pozivamo, da pridejo in svoj prihod na skupščino potrdijo
vsaj pol ure pred začetkom skupščine ter s
podpisom potrdijo svojo udeležbo v listi udeležencev in prevzamejo glasovnice.
Nasprotne predloge morajo delničarji
predložiti v 7 dneh po objavi sklica skupščine pisno in z obrazložitvijo na naslov družbe.
Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% glasov. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
13. uri, z istim dnevnim redom.V tem primeru bo skupščina veljavno odločala, ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Alpetour, Potovalna agencija
uprava družbe
Št. 1767
Ob-51585
Na podlagi točke 7.5.3 statuta družbe
sklicujem
13. skupščino
družbe IBL Sistemi, d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek, 16. 8. 2001 ob 15. uri, v
sejni sobi Poslovnega centra IBL Ljubljana,
Železna cesta 18.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika, preštevalca glasov in potrditev notarja.
3. Sprejem letnega poročila družbe za
leto 2000.
4. Razporeditev dobička iz leta 2000 in
nerazporejenega dobička iz prejšnjih let.
5. Sprememba statuta družbe.
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2001.
7. Informacija o poslovnem načrtu IBL
2001.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predsednik uprave in nadzorni svet predlagata k posameznim točkam dnevnega
reda naslednje sklepe:
K 1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
K 2. Za predsednika skupščine se izvoli
Ivo Garič, za preštevalca glasov Irena Cuder in Ciril Žgajnar, potrdi se predlagani
notar.
K 3. Sprejme se letno poročilo družbe
za leto 2000.
K 4. Čisti dobiček iz leta 2000 v višini
19,055.675,49 SIT ostane nerazporejen.
Nerazporejeni čisti dobiček iz leta 1992
v višini 1,591.678,30 SIT in z revalorizacijskim popravkom do konca leta 2000 v višini
2,176.371 SIT se razporedi med druge rezerve.
Nerazporejeni čisti dobiček iz leta 1993
v višini 427,551.897,52 SIT se z revalorizacijskim popravkom do konca leta 2000 v
višini 396,013.783,60 SIT razporedi med
druge rezerve.
Nerazporejeni čisti dobiček iz leta 1994
v višini 5,230.774,76 SIT in z revalorizacij-
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skim popravkom do konca leta 2000 v višini
3,286.304 SIT se razporedi med druge rezerve.
Nerazporejeni čisti dobiček iz leta 1995
v višini 4,376.664,90 SIT in z revalorizacijskim popravkom do konca leta 2000 v višini
2,185.364 SIT se razporedi med druge rezerve.
Nerazporejeni čisti dobiček iz let 1997,
1998 in 1999 v višini 43,185.141,27 SIT
ostane nerazporejen.
Revalorizacija nerazporejenega dobička
iz leta 1997, 1998 in 1999 v višini
97,680.050,10 SIT ostane nerazporejena.
K 5. Spremeni se točka 7.4.3 statuta, ki
sedaj glasi:
»Če svet delavcev ne izvoli svojega člana, nadzorni svet veljavno odloča z dvema
izvoljenima članoma zastopnikov interesov
delničarjev.«
K 6. Za pooblaščenega revizorja za leto
2001 se imenuje IN Revizija, d.o.o., Ljubljana.
K 7. Informacija o poslovnem načrtu IBL
2001 se sprejme.
Gradivo k vsem točkam dnevnega reda
je na vpogled v tajništvu predsednika uprave, Ljubljana, Železna c. 18, ob delavnikih
med 10. in 12. uro.
Morebitne nasprotne predloge sklepov
lahko delničarji pošljejo upravi v pisni obliki
v sedmih dneh po objavi tega sklica.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki oziroma pooblaščenci. Pooblaščenci morajo imeti pooblastilo, ki ga družba shrani.
Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, bo nova seja z enakim dnevnim redom, istega dne, v istih prostorih ob
16. uri. V tem primeru bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
IBL Sistemi, d.d., Ljubljana
nadzorni svet
uprava
Ob-51586
Na podlagi 7. člena statuta delniške družbe Mura, Europan Fashion Design, Proizvodnja oblačil, d.d., Murska Sobota, Plese
2, uprava družbe Mura, d.d., vabi delničarje
na
8. sejo skupščine
družbe Mura, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 13. avgusta 2001
ob 10. uri, v sejni sobi upravne stavbe Mure, d.d., Plese 2, Murska Sobota.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
organov.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine po predlogu sklicatelja, seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprememba statuta delniške družbe
Mura, d.d.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba
3. člena statuta delniške družbe Mura, d.d.,
v predloženem besedilu.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja deponirano na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje 3 dni pred skupščino pisno prijavijo
svojo udeležbo ter deponirajo pooblastila.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine vsaj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
prisotnost in prevzeli ustrezno gradivo.
Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno s predlaganim besedilom sprememb statuta bo na
vpogled na sedežu družbe v Murski Soboti,
Plese 2, v tajništvu predsednika uprave delniške družbe vsak delovni dan od 10. do
15. ure.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor po katerem se skupščina zopet sestane. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Mura, d.d., Murska Sobota
predsednik uprave
Ob-51612
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in v skladu z določbami
statuta družbe Papir servis, Podjetje za predelavo odpadkov, d.d., Ljubljana, Pod ježami 3, sklicujem
7. sejo skupščine družbe
Papir servis, Podjetje za predelavo
odpadkov, d.d., Ljubljana, Pod ježami 3,
ki bo 9. 8. 2001 ob 10. uri, na sedežu
družbe, v Ljubljani, Pod ježami 3, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine.
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena notarka mag. Nina Češarek.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Rudija Vrečar, za preštevalca
glasov pa Mileno Raičevič in Sonjo Rugelj.
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 pozitivnim mnenjem nadzornega
sveta družbe.
3. Obravnava in sprejem predloga o uporabi dobička družbe v letu 2000 ter nerazporejenega dobička družbe iz prejšnjih let.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta družbe se nerazporejen dobiček iz let 1996,
1997 1998 in 1999 v revaloriziranem znesku 24,438.575,53 SIT na dan 31. 12.
2000 ter čisti dobiček družbe v letu 2000 v
višini 69,496.608,15 SIT uporabi na naslednji način:
– dobiček v višini 93,935.183,68 SIT
ostane nerazporejen.
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 po-
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slovodno svetovanje d.o.o., Dunajska 111,
Ljubljana.
5. Dopolnitev dejavnosti družbe in sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: dopolni se dejavnost
družbe, tako da se dodajo naslednje dejavnosti:
A/01.110 Pridelovanje žit in drugih poljščin
A/01.120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih
rastlin, semen in sadik
A/01.131 Vinogradništvo
A/01.132 Sadjarstvo
A/01.210 Reja govedi
A/01.220 Reja ovac, koz, konj, oslov,
mul in mezgov
A/01.230 Reja prašičev
A/01.240 Reja perutnine
A/01.250 Reja drugih živali
A/01.300 Mešano kmetijstvo
A/01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih površin
A/01.412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo
A/01.420 Storitve za živinorejo, razen
veterinarskih storitev
A/01.500 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve
A/02.010 Gozdarstvo
A/02.020 Gozdarske storitve
F/45.210 Splošna gradbena dela
F/45.220 Postavljanje ostrešij in krovska dela
F/45.250 Druga gradbena dela, tudi
specialnih strok
F/45.310 Električne inštalacije
F/45.320 Izolacijska dela
F/45.330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
F/45.340 Druge inštalacije pri gradnjah
F/45.410 Fasaderska in štukaterska dela
F/45.420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva
F/45.430 Oblaganje tal in sten
F/45.440 Soboslikarska in steklarska
dela
F/45.450 Druga zaključna gradbena dela
K/74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje.
Z navedenim sklepom se dopolni 2.člen
statuta družbe.
6. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
6.1. Zaradi podanih odstopnih izjav članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev:
– Alenka Kavčič z dne 26. 1. 2001,
– Franc Jerina z dne 18. 6. 2001,
skupščina ugotavlja, da je članom nadzornega sveta, ki so podali odstopne izjave,
mandat prenehal z dnem odstopa.
6.2. Za nove člane nadzornega sveta, ki
zastopajo interese delničarjev s polnim mandatom štirih let, ki prične teči z dne 9. 8.
2001, skupščina imenuje naslednje člane:
– Jože Čad in
– Škoda Marija.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je skupaj s predlaganimi spremembami statuta družbe na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak
delovni dan med 10. in 12. uro, do vključno
8. 8. 2001.

Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Delničarje, njihove zakonite zastopnike
ali pooblaščence prosimo, da svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbo vsaj
3 dni pred zasedanjem skupščine.
Sklepčnost skupščine
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan
ob 10.30, na istem mestu. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Papir servis, Podjetje za predelavo
odpadkov, d.d.
direktor: Bojan Hovnik
Ob-51613
Uprava delniške družbe STT Strojna tovarna Trbovlje d.d., Trbovlje, Vodenska
cesta 49, sklicuje na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in statuta delniške družbe
tretje redno zasedanje skupščine
družbe,
ki bo 7. avgusta 2001 ob 13. uri, na sedežu družbe, Vodenska cesta 49, Trbovlje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa 1/1: ugotovi se udeležba, potrdi se dnevni red, za predsednika
skupščine se izvoli Igor Hrovatič, skupščini
prisostvuje vabljena notarka Marjana Kolenc
Rus.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2000 z revizijskimi poročili.
Uprava ob soglasju nadzornega sveta
predlaga naslednji sklep:
Predlog sklep 2/1: sprejme se letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2000 in
revizijsko poročilo o računovodskih izkazih
družbe za poslovno leto 2000 ter revizijsko
poročilo o konsolidiranih računovodskih izkazih skupine povezanih podjetij za poslovno leto 2000.
3. Določitev revizorske hiše za poslovno
leto 2001.
Na predlog nadzornega sveta se predlaga naslednji sklep:
Predlog sklepa 3/1: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto
2001 se imenuje revizorska hiša Iteo Abeceda d.o.o.
4. Predlog imenovanja članov nadzornega sveta.
Zaradi sprememb v lastniški strukturi družbe in odstopnih izjav dosedanjih članov
nadzornega sveta, obstoječi nadzorni svet
predlaga nove člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa 4/1: za člane nadzornega sveta se predlagajo Igor Hrovatič, Janja
Pavlin in Tone Konda.
Predlog sklepa 4/2: z imenovanjem novih članov nadzornega sveta preneha mandat obstoječim članom nadzornega sveta.
5. Spremembe statuta družbe.
Na predlog uprave se sprejme naslednji
sklep:
Predlog sklepa 5/1: sprejmejo se spremembe statuta družbe v predloženi obliki.

Št.

56 / 6. 7. 2001 / Stran 4267

Upravičenci do udeležbe na skupščini
so vsi delničarji navadnih delnic družbe.
Skupščina je sklepčna, če so na zasedanju navzoči delničarji, ki imajo več kot
15% glasov.
Gradivo za drugo točko dnevnega reda
je na vpogled na sedežu družbe ob predhodni najavi.
STT, d.d., Trbovlje
uprava družbe
Ob-51631
Na podlagi 7. točke statuta družbe KEMA Puconci d.d., Puconci 109, sklicuje
uprava družbe
4. sejo skupščine družbe KEMA
Puconci d.d.
ki bo v četrtek, 9. avgusta 2001 ob 12.
uri na sedežu družbe, Puconci 109.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje Franc Franko, za preštevalca
glasov pa Branka Ouček in Iztok Smolič.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Andrej Rošker.
Potrdi se predlagani dnevni red skupščine.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
revidirano letno poročilo za leto 2000 z
mnenjem nadzornega sveta.
3. Razporeditev čistega dobička iz leta
2000 in nerazporejenega dobička iz prejšnjih let.
Predlog sklepa: ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta je predlog uprave: revalorizirani nerazporejeni dobiček leta 1996 v
skupnem znesku 56,270.758,33 SIT se
razdeli na:
– dividende v višini 23,473.368 SIT,
– nagrade upravi, delavcem s posebnimi pooblastili in nadzornemu svetu
6,069.600 SIT,
– preostanek v višini 26,727.790,33 SIT
ostane nerazporejen.
Nerazporejeni dobiček leta 1999 v višini
70,425.503,82 SIT ostane nerazporejen.
Čisti dobiček leta 2000 v višini
74,774.364,31 SIT se razporedi v rezerve.
Revalorizacijski popravki nerazporejenega dobička leta 1997 v višini 5,254.475,39
SIT, leta 1998 v višini 3,209.813,76 SIT
ter leta 1999 v višini 6,267.869,84 SIT
ostanejo nerazporejeni.
Dividende v višini 108 SIT bruto na delnico oziroma 23,473.368 SIT in nagrade
upravi, zaposlenim s posebnimi pooblastili
in nadzornemu svetu v višini 6,069.600 SIT
se izplačajo do 31. 10. 2001.
Upravičenci do izplačila dividend so delničarji, vpisani v delniški knjigi pri KDD na
dan 13. 8. 2001.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2002 imenuje revizijska hiša AUDIT
d.o.o., Murska Sobota, Lendavska 18.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
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Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu
uprave družbe in so vpisani v delniško knjigo pri KDD po stanju na dan 31. 7. 2001.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v računovodskem sektorju vsak delovni dan od
8. do 13. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane pol ure kasneje. V tem primeru
je skupščina sklepčna in bo veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
KEMA Puconci d.d.
uprava
Ob-51632
Na podlagi 40. člena statuta javnega podjetja Telekom Slovenije, d.d., uprava vabi
delničarje na
4. sejo skupščine
Telekoma Slovenije, d.d.,
ki bo v petek 10. 8. 2001, s pričetkom
ob 12. uri, v dvorani poslovne stavbe Smelt,
Dunajska c. 160, v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se imenujejo organi skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Leonardo F. Peklar,
– za preštevalca glasov se imenujeta Matjaž Košir in Jože Bajuk.
Skupščina se seznani, da seji skupščine
prisostvuje notarka Dušica Berden.
2. Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2000 in sprejem sklepa o uporabi in razdelitvi dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
mnenja nadzornega sveta se sprejme sklep
o uporabi in razdelitvi dobička, in sicer:
– čisti dobiček leta 2000 v višini
2.537,956.483,57 SIT ostane nerazporejen;
– za izplačilo dividend za poslovno leto
2000 se nameni 241,50 SIT bruto na delnico oziroma 1.578,317.937 SIT iz prenesenega čistega dobička in pripadajočega revalorizacijskega popravka leta 1997;
– revalorizacijski popravek čistega dobička leta 1995 in 1996, ki na dan 31. 12.
2000 znašata:
– 5,060.985,44 SIT iz leta 1995 in
– 40,682.786,49 SIT iz leta 1996,
se v revalorizirirani višini do dneva skupščine prenese na rezerve.
Dividende se delničarjem izplačajo v roku 60 dni po končani skupščini v nerevaloriziranem znesku, in sicer po stanju vpisov v
delniško knjigo 2 dni po dnevu seje skupščine.
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3. Sprejem statuta družbe Telekom Slovenije, d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme statut
družbe Telekom Slovenije, d.d., v predlaganem besedilu.
Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
a) Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se odpokliče člane nadzornega sveta,
ki predstavljajo kapital:
1. Bergoč Ivan,
2. Kovačič Miloš,
3. Logar Metod,
4. Sever Jaka,
5. dr. Škof Matija.
b) Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta, ki predstavljajo kapital, imenujejo:
1. Bergoč Ivan,
2. Češko Sandi,
3. dr. Kalin Tomaž,
4. mag. Pogačar Tomaž,
5. Vončina Libor.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja podjetja za poslovno
leto 2001 imenuje revizijska družba KPMG
Slovenija, d.o.o.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno prijavijo na sedežu podjetja, Cigaletova 15, Ljubljana.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino bo na voljo na sedežu podjetja vsak delovni dan po
objavi sklica skupščine do 10. 8. 2001 od
10. do 12. ure, v sobi št. 904.
Ponovni sklic skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom, ob 14. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.
Telekom Slovenije, d.d.
uprava
Ob-51639
Na podlagi 41. člena statuta delniške
družbe Tovarne vozil in toplotne tehnike Maribor d.d. in v skladu z določili Zakona o
gospodarskih družbah sklicujem
6. skupščino
delniške družbe Tovarne vozil in
toplotne tehnike Maribor d.d.,
ki bo v sredo 8. avgusta 2001, s pričetkom ob 15. uri, v prostorih družbe v Mariboru, Preradovičeva ul. 22.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predlagani predsednik
skupščine in predlagani preštevalki glasov.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka
Breda Horvat.
2. Popravek sklepov 3.1 pod c in 3.2 –
5. skupščine TVT Maribor d.d.

Predlog sklepa: v sklepih, sprejetih dne
28. 6. 2001 na 5. skupščini delniške družbe TVT Maribor d.d. se:
– v sklepu 3.1 pod c o znižanju osnovnega kapitala zaradi pokrivanja izgube, zaradi očitne napake, napačna številka
403.000 SIT nadomesti s pravilno
402.874,10 SIT.
– v sklepu 3.2 o povečanju osnovnega
kapitala , v prvem odstavku zaradi očitne
napake v seštevanju nadomesti napačna
številka 1.598,592.000 SIT s pravilno
1.598,189.000 SIT ter napačna številka
1,598.592 s pravilno številko 1,598.189.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali 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 samo tisti delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavijo svojo udeležbo osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
družbe.
Pozivamo udeležence, da se pol ure
pred pričetkom zasedanja skupščine prijavijo v tajništvu družbe, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen 1. točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno, z obrazložitvijo, sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
vsak delovni dan od 9. od 12. ure od dneva
objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo ponovno sestala po polurnem odmoru. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na morebitno
nesklepčnost.
TVT Maribor d.d.
uprava družbe
Ob-51661
Na podlagi točke 7.3 in 7.4 V. poglavja
statuta delniške družbe Florina d.d. in skladno z določbami zakona o gospodarskih
družbah sklicujem
4. sejo skupščine delniške družbe
Florina d.d.
ki bo v četrtek, dne 9. avgusta 2001, v
prostorih družbe FLORINA, d.d., Koroška
cesta 171, ob 12. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsednico skupščine izvoli Nevena Tea Gorjup in preštevalca glasov Zlatka Koželj in
Jadranka Purgaj. Seji bo prisostoval vabljeni notar Stanislav Bohinc.
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2. Obravnava in sprejem revidiranega
Letnega poročila družbe za 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 Revizijsko
poročilo in revizijsko mnenje o računovodskih izkazih na dan 31. 12. 2000.
3. Obravnava in sprejem predloga sklepa o pokrivanju izgube iz leta 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep, da se izguba iz leta 2000 v
višini 32,170.000 SIT pokrije iz revalorizacijskega popravka rezerv.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske hiše za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
2001 imenuje Auditor revizijska družba
d.o.o., Ptuj.
5. Obravnava in sprejem predloga sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta, določene v predlogu sklepov št. 5.1 do 5.15.
6. Sprememba članov nadzornega sveta
Predlog sklepa 6.1: skupščina je ugotovila, da z dnem izvedbe skupščine na podlagi podane odstopne izjave preneha mandat dosedanjemu članu nadzornega sveta
predstavniku delničarjev Stare Nikolaj – Andreju.
Skupščina je na predlog nadzornega
sveta sklenila, da se v nadzorni svet namesto dosedanjih članov nadzornega sveta, ki
jim je prenehal mandat, za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenujeta:
– Damjan Verdnik,
– Pavle Kristan.
Mandat novo imenovanih članov nadzornega sveta je štiri leta.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev kot svojega predstavnika v nadzornem
svetu družbe imenoval Bredo Gumzej.
Predlog sklepa 6.2: v skladu s sprejetimi spremembami statuta pod točko 5. se za
člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, z dnem izvedbe registracije sprememb statuta imenuje Darko Gojčič in s
strani sveta delavcev v skladu z določili poslovnika o delu sveta delavcev Branko Ješovnik z dnem izvedbe registracije sprememb statuta in o tem seznanili skupščino.
Člani nadzornega sveta družbe, ki bodo
imenovani skladno z izvršenimi spremembami statuta, so imenovani za mandatno dobo 4 let.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovno pravico lahko uresničijo delničarji
neposredno, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Delničarje in zastopnike prosimo, da
pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini
osebno ali s priporočeno pošiljko, ki jo
dostavijo v tajništvo družbe FLORNA d.d.
po možnosti najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine.
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Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v tednu dni po objavi
sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje 30 minut
za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V
tem primeri bo skupščina veljavno odločila
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in predlaganimi spremembami statuta je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe v Mariboru, Koroška cesta 171, vsak
delavnik od 8. do 12. ure od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Florina d.d.,
uprava – direktor
Jože Kuhar, inž. agr.
Ob-51686
Na podlagi 24. člena statuta Pomurske
banke d.d., Murska Sobota, bančna skupina Nove Ljubljanske banke, uprava banke sklicuje
2. skupščino banke
ki bo v petek, dne 10. avgusta 2001 ob
10. uri, v prostorih hotela Diana (kavarna) v
Murski Soboti.
Za skupščino se predlaga naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina banke izvoli
delovno predsedstvo, komisijo za preštevanje glasov ter zapisnikarja na predlog sklicatelja.
Na skupščini je navzoč vabljeni notar.
2. Predlog pogodbe o pripojitvi.
Predlog sklepa:
1. Skupščina soglaša s in potrdi pogodbo o pripojitvi med Novo Ljubljansko banko
d.d., Ljubljana, kot prevzemno banko in banko Pomurska banka d.d., Murska Sobota,
bančna skupina Nove Ljubljanske banke,
kot prevzeto banko, sklenjeno dne 14. 5.
2001 v obliki notarskega zapisa št. SV
767/01 notarja Mira Košaka iz Ljubljane.
2. Skupščina soglaša, da se Pomurska
banka d.d., Murska Sobota, bančna skupina Nove Ljubljanske banke, Murska Sobota, Trg zmage 7, kot prevzeta banka pripoji
k Novi Ljubljanski banki d.d. Ljubljana, Trg
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republike 2, Ljubljana, kot prevzemni banki,
po pogodbi o pripojitvi, sklenjeni med bankama dne 14. 5. 2001 v obliki notarskega
zapisa št. SV 767/01 notarja Mira Košaka
iz Ljubljane.
3. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine banke se lahko udeležijo in
na njej glasujejo samo tisti delničarji, ki
svojo udeležbo na skupščini pravočasno
pisno ali osebno (telefonsko) prijavijo pri
banki z navedbo skupnega števila njihovih
delnic in ki so vpisani v delniško knjigo
banke kot imetniki delnic z glasovalno pravico najmanj tri dni pred dnem zasedanja
skupščine banke in ostanejo vpisani do začetka njenega zasedanja. Prijava šteje za
pravočasno, če je med dnevom, ko banka
prejme prijavo do 16. ure in dnem zasedanja najmanj tri delovne dni. Za potrebe določanja rokov po tem odstavku se dan zasedanja skupščine ne upošteva.
Vsaka redna delnica s pravico do glasovanja daje na skupščini 1 glas.
Delničar uresničuje svoje pravice na
skupščini osebno, po pooblaščencu ali po
zakonitem zastopniku.
Skupni zastopnik več delničarjev ne more imeti več kot 10% glasov.
Delničarji bodo prejeli pooblastilo za
udeležbo na skupščini po pošti, oddali pa
ga bodo tik pred sejo skupščine.
Skladno z določili 516. člena Zakona o
gospodarskih družbah je na razpolago in
vpogled delničarjem naslednje gradivo:
– pogodba o pripojitvi, ki sta jo dogovorili in sklenilil Nova Ljubljanska banka d.d.,
Ljubljana in Pomurska banka d.d., Murska
Sobota, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke dne 14. 5. 2001 v obliki notarskega
zapisa št. SV 767/01 notarja Mira Košaka
iz Ljubljane;
– letnih poročil bank, za zadnja tri poslovna leta;
– poročila uprav o pripojitvi Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana in Pomurske
banke d.d., Murska Sobota, bančna skupina Nove Ljubljanske banke z dne 14. 5.
2001;
– poročila o reviziji pripojitve Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana in Pomurske
banke d.d., Murska Sobota, bančna skupina Nove Ljubljanske banke in
– poročil nadzornih svetov NLB d.d. in
Pomurske banke d.d. o pregledu pripojitve.
Gradiva bodo na vpogled v tajništvu Pomurske banke d.d., Trg zmage 7, od 8. do
14. ure, od dneva objave sklica skupščine.
Seznam delničarjev je na vpogled dva
delovna dneva pred sejo skupščine na sedežu banke.
Delničarje naprošamo, da svojo udeležbo javijo na tel. 02/515-42-05.
Pomurska banka, d.d., Murska Sobota
uprava banke
Ob-51690
Direktor družbe skladno z 12. členom
statuta družbe sklicuje
8. redno sejo skupščine
družbe Gopek, d.d.
Seja skupščine bo na sedežu družbe Gopek, d.d., v Novi Gorici, Prvomajska 37, v
prostorih menze, v četrtek, dne 30. 8. 2001
s pričetkom ob 15. uri.
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Na skupščini lahko glasuje le tisti delničar oziroma njihovi pooblaščenci (pooblastilo podano v pravni službi Gostol – Gopan, d.o.o.), ki svojo udeležbo na skupščini
pisno potrdijo pri Jež Zdenki ali Prinčič Silvani, najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine:
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles ter ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: izvoli se delovna telesa
skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila in konsolidirane bilance za leto 2000.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
a) potrdi in sprejme se letno poročilo družbe Gopek, d.d., z revizijskim poročilom
revizorske hiše Tekos Revizija, d.o.o., Kobarid, za leto 2000;
b) potrdi in sprejme se konsolidirana bilanca družbe Gopek, d.d., z revizijskim poročilom revizijske hiše Tekos Revizija,
d.o.o., Kobarid, za leto 2000;
c) poslovno poročilo in konsolidirana bilanca za leto 2000 ter revizorski poročili so
sestavni del tega sklepa.
3. Delitev dobička:
Predlog uprave in nadzornega sveta: dobiček iz leta 2000 izkazan v višini
8,635.000 SIT ostane nerazporejen.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog nadzornega sveta za pooblaščenega revizorja za leto 2001 imenuje revizorska hiša AB-EKO, d.o.o., Solka.
Pisno gradivo s predlogi sklepov je na
vpogled na sedežu družbe pri Jež Zdenki,
in sicer vsak delovni dan med 14. in 15.
uro.
Če pri prvem sklicu ni dosežena sklepčnost se ponovno zasedanje določi istega
dne ob 15.30, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gopek, d.d.,
direktor
Zornik Gorazd
Ob-51691
Na podlagi 7.3. člena statuta delniške
družbe Petovia avto Ptuj, Ormoška cesta
23, sklicuje uprava družbe
6. redno sejo skupščine
delničarjev družbe Petovia avto,
trgovina in storitve, d.d., Ormoška
cesta 23, Ptuj,
ki bo v ponedeljek, dne 27. 8. 2001 ob
10. uri na sedežu uprave družbe z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: v organe skupščine se
izvolijo za:
a) predsednika skupščine Lederer Jože,
b) preštevalki glasov Čuček Romana in
Kocpek Marjana.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Šoemen iz Ptuja.
2. Sprejem letnega poročila in revidiranih finančnih izkazov družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave, ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta in revizorja, se sprejme predlagano letno poročilo in revidirane finančne izkaze družbe za
leto 2000.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
3. Razporeditev dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta, dobiček družbe za leto 2000, v znesku
84,658.371 SIT ostane nerazporejen.
4. Imenovanje finančnega revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se imenuje revizijska družba ITEO –
Abeceda, podjetje za revizijo in sorodne storitve, d.o.o., Kotnikova 28, Ljubljana, PE
Ptuj, Osojnikova 3, za izvedbo revizije poslovanja za leto 2001.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
na sedežu družbe vsak delovni dan od 8.
do 14. ure v času od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi KDD – Centralno klirinške depotne družbe, d.d., Ljubljana, na dan
24. 8. 2001 in si svojo udeležbo na skupščini prijavijo upravi družbe vsaj 3 dni pred
sejo skupščine.
Kolikor na skupščini ne bo dosežena
sklepčnost, bo skupščina ponovno zasedala istega dne ob 11. uri v istih prostorih.
Na ponovnem zasedanju bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Petovia avto Ptuj, d.d,
uprava
Vili Cerovič, univ. dipl. ek.
Ob-51729
Uprava delniške družbe Elektro Ljubljana, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Ljubljana, Slovenska 58 na
podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 39. člena statuta družbe
sklicuje
5. redno skupščino
Elektro Ljubljana d.d.,
ki bo v sredo, 29. 8. 2001 ob 13. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska c. 58/I
(sejna soba uprave družbe) z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Uprava družbe predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina izvoli
predsedujočega skupščine in verifikacijsko
komisijo po predlogu uprave družbe.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Sprejem letnega poročila za leto 2000
z mnenjem revizorja.
Uprava družbe predlaga skupščini, da
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
sprejme naslednji sklep: skupščina sprejme
letno poročilo družbe za leto 2000 v predloženem besedilu z mnenjem revizorja ter
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in kritju
izgube iz leta 2000.
Uprava družbe predlaga skupščini, da
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
sprejme naslednji sklep: ugotovljena izguba
v
poslovnem
letu
2000
znaša
4.445,739.410,81 SIT in se v celoti pokri-

je po stanju na dan 1. 1. 2001 iz revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala.
4. Sprejem temeljev poslovne politike
družbe za leto 2001.
Uprava družbe predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina sprejme
temelje poslovne politike družbe za leto
2001 v predloženem besedilu.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta.
Uprava družbe predlaga skupščini, da
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
sprejme naslednji sklep: skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve in
čistopis statuta družbe.
Spremembe in dopolnitve statuta družbe Elektro Ljubljana, javnega podjetja za
distribucijo električne energije, d.d. začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.
6. Sprejem sklepa o višini sejnin nadzornega sveta družbe.
Uprava v skladu s statutom predloga skupščini, da sprejme naslednji sklep: sejnina za
predsednika nadzornega sveta znaša 40.000
SIT neto, za člana pa 35.000 SIT neto. Sejnina se izplača samo za opravljeno sejo, če je
predsednik oziroma član na tej seji prisoten.
Predsedniku oziroma članu družbe izplačuje
tudi upravičene potne stroške.
7. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko
družbo za leto 2001 skupščina imenuje
družbo po predlogu nadzornega sveta.
8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem so na razpolago v tajništvu uprave na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska
58/I vsak delavnik od 9. do 12. ure v času
od dneva objave sklica in dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarji odločajo 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. Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo 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 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 istem prostoru. Skupščina bo takrat ponovno odločala, ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Elektro Ljubljana d.d.
direktor
Vincenc Janša, univ. dipl. inž. el.
Ob-51730
Na podlagi 40. člena statuta družbe
SAP-SERVO, mehanični obrati, d.d., uprava sklicuje
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5. redno skupščino
SAP-SERVO, mehanični obrati, d.d.
Ljubljana, Središka 4,
ki bo dne 9. 8. 2001 ob 15. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Središka 4, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Uprava družbe predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: za predsedujočo
skupščini se izvoli: Branka Neffat.
Izvoli se preštevalca glasov: Olga Cimpešek, Aleksander Seibert.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem letnega poročila za leto 2000
z mnenjem revizorja in sprejem sklepa o
ugotovitvi in razporeditvi čistega dobička 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) Čisti dobiček družbe za leto 2000
znaša 6,304.166,02 SIT in ostane v celoti
nerazporejen.
3. Spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme naslednjo spremembo statuta družbe:
Spremeni se 26. člen statuta in po novnem glasi:
»Nadzorni svet šteje 3 člane. Vsi člani
nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom drugače določeno.«
Na podlagi sprejete spremembe skupščina sprejme čistopis statuta družbe.
Sprememba statuta družbe SAP-SERVO,
mehanični obrati, d.d. začne veljati z dnem
vpisa v sodni register.
4. Odpoklic članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: odpokliče se dosedanje člane nadzornega sveta: Korošec
Damijana, Denis Rudolfa in Grošičar Vinka.
Skupščina izvoli Mitja Košaka za člana
nadzornega sveta, predstavnika delničarjev,
do konca mandatnega obdobja.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev izvolil Purkat Borisa za člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev.
5. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2001 skupščina imenuje družbo po predlogu nadzornega sveta.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
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 uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
SAP-SERVO, mehanični obrati, d.d.,
Ljubljana
direktor Franc Florjančič
Ob-51731
Na podlagi 38. člena statuta družbe
Elektro Primorska, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., uprava sklicuje
4. skupščino družbe
Elektro Primorska, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.,
ki bo v četrtek, 6. 9. 2001 ob 14. uri na
sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva 22
(sejna soba - pritličje), z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: za predsedujočo skupščine se izvoli Branka Neffat, univ.
dipl. prav.
Izvoli se verifikacijska komisija v sestavi:
– Nives Pipan - predsednica,
– preštevalki glasov: Boža Petrovčič, Andreja Smole.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Eva Lučovnik.
2. Sprejem letnega poročila za leto 2000
z mnenjem revizorja in sklepa o ugotovitvi in
pokrivanju izgube za leto 2000.
Uprava ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:
a) Skupščina sprejme letno poročilo za
leto 2000 v predloženem besedilu.
b) Ugotovi se izguba v letu 2000, ki znaša 2.354,894.040,62 SIT in se pokrije po
stanju na dan 1. 1. 2001 iz revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala.
3. Sprejem Temeljev poslovne politike
družbe Elektro Primorska, d.d. za leto
2001.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme Temelje
poslovne politike družbe Elektro Primorska,
d.d. za leto 2001 v predloženem besedilu.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve in čistopis
statuta družbe.
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Spremembe in dopolnitve statuta družbe Elektro Primorska, javnega podjetja za
distribucijo električne energije, d.d. začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.
5. Odpoklic članice nadzornega sveta in
imenovanje novega člana nadzornega sveta
predstavnika delničarjev.
Predlog sklepa: skupščina odpokliče
članico nadzornega sveta predstavnico delničarjev Jasno Avbelj Hamzič.
Skupščina izvoli Franca Berausa za člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev do konca mandatnega obdobja.
6. Sprejem sklepa o višini sejnin nadzornega sveta družbe.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina sprejme sklep o sejnini za udeležbo na seji nadzornega sveta po predlogu uprave.
7. 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 po predlogu nadzornega
sveta.
8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, se skliče nova seja
skupščine z istim dnevnim redom, na kateri
se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica
direktor David Valentinčič
Ob-51732
Na podlagi 39. člena statuta družbe
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ulica
2, Maribor uprava sklicuje
4. sejo skupščine družbe
Elektro Maribor, javno podjeje za
distribucijo električne energije d.d.,
ki bo v petek, 31. 8. 2001 ob 9. uri na
sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica
2, (sejna soba – II. nadstropje), z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Ob pozitivnem mnenju nazornega sveta
je predlog sklepa uprave: za predsedujočo
skupščini se izvoli: Branka Neffat.
Izvoli se preštevalki glasov: Jelka Orožim-Kopše, Marjana Gredin.
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 iz leta 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) Ugotovljena izguba v poslovnem letu
2000 znaša 3.831,190.634,98 SIT in se v
celoti pokrije po stanju na dan 1. 1. 2001 iz
revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala.
3. Sprejem Temeljev poslovne politike
in prioritetnih dejavnosti družbe Elektro Maribor d.d. za leto 2001.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme Temelje poslovne politike in prioritetnih dejavnosti družbe Elektro Maribor d.d.
za leto 2001 v predloženem besedilu.
4. 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 po predlogu nadzornega
sveta.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme predlagane spremembe in dopolnitve in čistopis statuta družbe.
Spremembe in dopolnitve statuta družbe Elektro Maribor, javnega podjetja za
distribucijo električne energije, d.d. začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.
6. Sprejem sklepa o višini sejnin nadzornega sveta družbe.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina sprejme predlagano sejnino za udeležbo na
opravljeni seji nadzornega sveta, v višini
55.000 SIT bruto za člane in 85.000 SIT
bruto za predsednika nadzornega sveta.
Družba krije tudi materialne stroške članom
nadzornega sveta.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
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ve 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 eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Elektro Maribor, d.d.
direktor Štefan Lutar, univ. dipl. inž. el.

Razširitev dnevnega reda
Ob-51724
Uprava družbe IMP Klima montaža d.d.,
Ljubljana, obvešča delničarje, da je dne
2. 7. 2001 dobila od delničarja Lesnina Trgovina d.o.o., Tržaška cesta 135, Ljubljana, zahtevo za objavo predmeta sklica in
razširitev dnevnega reda, skladno s 284. in
286. členom ZGD. Predlagana nova točka
dnevnega reda se glasi:
7. Imenovanje člana nadzornega sveta
družbe
Na podlagi podane odstopne izjave se
razreši člana nadzornega sveta Aleksandra
Peterlina ter se za člana nadzornega sveta
imenuje Božo Dolenc.
Mandat novoimenovanega člana nadzornega sveta preneha s prenehanjem mandata preostalih članov nadzornega sveta.”
Predlagana nova točka dnevnega reda
se uvrsti na sejo skupščine družbe sklicane
za 30. 7. 2001, kot nova in sicer 7. točka
dnevnega reda.
IMP Klima montaža d.d.,
uprava družbe
Ob-51734
Na podlagi 284. člena ZGD v povezavi
in v zvezi z 286. členom ZGD vlaga delničar
Ilirika Fintrade, d.o.o., Ljubljana, Breg 22,
ki je imetnik več kot ene dvajsetine osnovnega kapitala, zahtevo za objavo predmeta
skupščinskega sprejemanja sklepov. Na
skupščini družbe, sklicani za 25. 7. 2001,
se doda nova 7. točka dnevnega reda “Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta”. Namen uvrstitve točke na dnevni red je
preveriti podporo članov nadzornega sveta
na skupščini delničarjev, oziroma izvoliti
nove člane, ki bodo uživali podporo delničarjev po spremenjeni lastniški strukturi.
7. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
Odpokličejo se člani nadzornega sveta:
– Uroš Gros,
– Horvat Marija.
Za nove člane nadzornega sveta se imenujejo:
– Slava Socič,
– Sandra Beer.
Zmajčkov butik, d.d., Ljubljana

Objava sklepov skupščin
Ob-51749
Na podlagi notarskega zapisnika opr. št.
SV 1136/01 uprava Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, objavlja sklepe
4. (četrte) seje skupščine
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
Trg republike 2,
ki je potekala dne 27. 6. 2001 (sedemindvajsetega junija dvatisočena) s pričetkom
ob 13. uri, v konferenčni dvorani v pritličju
poslovne stavbe na Trgu republike 3 (tri) v
Ljubljani. Skupščina je bila sklicana z objavo sklica v Uradnem listu RS, št. 40-41 z
dne 25. 5. 2001 (petindvajsetega maja dvatisočena) in v dnevniku Delo dne 26. 5.
2001(šestindvajsetega maja dvatisočena).
Popravek predloga sklepa 11. točke je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št.
43-44/2001 z dne 1. 6. 2001 (prvega junija dvatisočena). Dopolnitev predloga sklepa
k 8. točki je bila objavljena v dnevniku Delo
dne 7. 6. 2001 (sedmega junija dvatisočena).
Prvič: Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti
skupščine ter ugotovitev, da je na skupščini
prisoten notar Miro Košak iz Ljubljane, ki bo
sestavil zapisnik.
Drugič: Izvolitev delovnih teles.
Sklep:
“Skupščina banke imenuje: za predsedujočega Antona Ribnikarja, za člane verifikacijske komisije: Olgo Zorman, Marto Sofranič in Milana Jermana.
Za sestavo notarskega zapisnika se potrdi notar Miro Košak iz Ljubljane.
Tretjič: Poročilo o delu nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana.
Sklep:
“Skupščina sprejme poročilo o delu nadzornega sveta z dne 21.05.2001 (enaindvajsetega maja dvatisočena).”
Četrtič: Sprejem letnega poročila Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana za leto
2000 in predlog delitve dobička za leto
2000
Sklep:
“Ena: Na podlagi pozitivnega mnenja
nadzornega sveta sprejme skupščina letno
poročilo Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana za leto 2000 (dvatisoč) v predloženem
besedilu.
Dva: Skupščina banke sprejme mnenje
pooblaščenega revizorja, družbe KPMG
Slovenija, management, consulting in revizija d.o.o., Ljubljana o revidiranju poslovanja za leto 2000 (dvatisoč) v predloženem
besedilu in ob tem odobri delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2000
(dvatisoč) ter s tem upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico.
Tri: Dobiček Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana po davkih za poslovno leto
2000
(dvatisoč)
v
višini
4.992.748.033,31 (štirimilijardedevetstodvaindevetdesetmilijonovsedemstooseminštiridesettisočtriintrideset 31/100)
SIT se razdeli na naslednji način:
– v višini 2.046,000.000,00 (dvemilijardišestinštiridesetmilijonov 00/100) SIT za
izplačilo dividend rednim delničarjem banke, ki so vpisani v delniško knjigo konec
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dneva zaključka skupščine, kar znaša
296,30 (dvestošestindevetdeset 30/100)
SIT na eno delnico;
– v višini skupaj 18,647.196,00 (osemnajstmilijonovšeststosedeminštiridesettisočstošestindevetdeset 00/100) SIT za izplačilo udeležbe na dobičku članom nadzornega sveta in članom uprave,
– del dobička v višini 2.928,100.837,31
(dvemilijardidevetstoosemindvajsetmilijonovstotisočosemstosedemintrideset 31/100)
SIT ostane nerazporejen,
– nerazporejen ostane tudi del dobička
namenjenega za izplačilo dividend iz 1. (prve) alineje, ki se nanaša na lastne delnice.
Del dobička iz leta 1999 (tisočdevetstodevetindevetdeset), namenjenega za izplačilo dividend, ki so se nanašale na lastne
delnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, v višini 8,529.101,49 (osemmilijonovpetstodevetindvajsettisočstoena 49/100)
SIT ostane nerazporejen.
Dividenda se v nominalnem znesku izplača v dveh enakih obrokih, in sicer do
konca meseca julija in oktobra 2001 (dvatisočena).
Udeležba na dobičku se izplača članom
nadzornega sveta in uprave v delnicah NLB
d.d. obračunanih po povprečni nabavni vrednosti delnic odkupljenih lastnih delnic NLB
d.d., morebitna razlika zaradi zaokrožitve
števila delnic, ki ne zadošča za eno celo
delnico, ostane nerazporejena.
Petič: Sprejem poslovnega in finančnega plana Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za leto 2001.
Sklep:
“Na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta sprejme skupščina poslovni in
finančni plan Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za leto 2001 (dvatisočena) v predloženem besedilu.”
Šestič: Imenovanje revizorja za revizijo
poslovanja za poslovno leto 2001.
Sklep:
“Za revizorja Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, za leto 2001 (dvatisočena)
se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija management, consulting in revizija
d.o.o., Ljubljana.
Sedmič: Poročilo Službe notranje revizije za leto 2000.
Sklep:
“Na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana skupščina sprejme Poročilo službe notranje revizije za leto 2000 (dvatisoč)
v predloženem besedilu.”
Osmič: Potrditev pogodb o pripojitvi.
Sklep:
Ena: Skupščina soglaša s in potrdi pogodbo o pripojitvi med Novo Ljubljansko
banko d.d., Ljubljana, kot prevzemno banko in banko Banka Velenje d.d., Velenje,
Bančna skupina Nove Ljubljanske banke kot
prevzeto banko, sklenjeno dne 14. 5. 2001
(štirinajstega maja dvatisočena) v obliki notarskega zapisa št. SV 769/01 notarja Mira
Košaka iz Ljubljane.
Štiri: Skupščina soglaša, da se Banka
Velenje d.d., Velenje, Bančna skupina Nove Ljubljanske banke, Velenje, Rudarska 3
(tri), kot prevzeta banka pripoji k Novi Ljubljanski banki d.d. Ljubljana, Trg republike 2
(dva), Ljubljana, kot prevzemni banki, po

pogodbi o pripojitvi, sklenjeni med bankama dne 14. 5. 2001 (štirinajstega maja dvatisočena) v obliki notarskega zapisa št. SV
769/01 notarja Mira Košaka iz Ljubljane.
Dva: Skupščina soglaša s in potrdi pogodbo o pripojitvi med Novo Ljubljansko
banko d.d., Ljubljana, kot prevzemno banko in banko Dolenjska banka d.d., Novo
mesto, kot prevzeto banko, sklenjeno dne
14. 5. 2001 štirinajstega maja dvatisočena)
v obliki notarskega zapisa št. SV 768/01
notarja Mira Košaka iz Ljubljane.
Pet: Skupščina soglaša, da se Dolenjska banka d.d., 8000, Novo mesto, Seidlova cesta 3 (tri), kot prevzeta banka pripoji k
Novi Ljubljanski banki d.d. Ljubljana, Trg
republike 2 (dva), Ljubljana, kot prevzemni
banki, po pogodbi o pripojitvi, sklenjeni med
bankama dne 14. 5. 2001 (štirinajstega maja dvatisočena) v obliki notarskega zapisa
št. SV 768/01 notarja Mira Košaka iz Ljubljane.
Tri: Skupščina soglaša s in potrdi pogodbo o pripojitvi med Novo Ljubljansko
banko d.d., Ljubljana, kot prevzemno banko in banko Pomurska banka d.d., Murska
Sobota, Bančna skupina Nove Ljubljanske
banke kot prevzeto banko, sklenjeno dne
14. 5. 2001 (štirinajstega maja dvatisočena) v obliki notarskega zapisa št. SV 767/01
notarja Mira Košaka iz Ljubljane.
Šest: Skupščina soglaša, da se Pomurska banka d.d., Murska Sobota, Bančna
skupina Nove Ljubljanske banke, Murska
Sobota, Trg zmage 7, kot prevzeta banka
pripoji k Novi Ljubljanski banki d.d. Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, kot prevzemni banki, po pogodbi o pripojitvi, sklenjeni
med bankama dne 14. 5. 2001 (štirinajstega maja dvatisočena) v obliki notarskega
zapisa št. SV 767/01 notarja Mira Košaka
iz Ljubljane.
Devetič: Pogojno povečanje kapitala
NLB d.d. in izdaja novih delnic.
Sklep:
Osnovni kapital Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana (v nadaljevanju:«NLB d.d.«) v
sedanji višini 13.810,242.000,00 (trinajstmilijardosemstodesetmilijonovdvestodvainštiridesettisoč 00/100) SIT se poveča po
postopku pogojnega povečanja osnovnega
kapitala po drugi alinei 1. (ena) odstavka
318.
člena
ZGD
za
največ
1.564,552.000,00 (enamilijardapetstoštiriinšestdesetmilijonovpetstodvainpetdeset
tisoč 00/100) SIT na skupaj do največ
15.374,794.000,00 (petnajstmilijardtristoštiriinsedemdesetmilijonovsedemstoštiriindevetdesettisoč 00/100) SIT zaradi pripojitev bank (i) Banka Velenje d.d., Velenje,
Bančna skupina Nove Ljubljanske banke,
(ii) Dolenjska banka d.d., Novo mesto in (iii)
Pomurska banka d.d., Murska Sobota, Bančna skupina Nove Ljubljanske banke kot
prevzetih bank (v nadaljevanju: »prevzete
banke«) k NLB d.d. in zaradi zagotovitve
novih delnic NLB d.d. upravičenim delničarjem prevzetih bank in sicer po pogodbah,
navedenih v sklepu pod 8,0 – (osem, nič)
točko dnevnega reda (v nadaljevanju skupaj
imenovane: (»pripojitvene pogodbe«),
– po pogodbi o pripojitvi, ki sta jo dne
14.05.2001 (štirinajstega maja dvatisočena) sklenili Banka Velenje d.d., Velenje Bančna skupina Nove Ljubljanske banke (v na-
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daljevanju: »Banka Velenje«) in NLB d.d. (v
nadaljevanju: pripojitvena pogodba 1
(ena)«),
– po pogodbi o pripojitvi, ki sta jo dne
14. 5. 2001 (štirinajstega maja dvatisočena)sklenili Dolenjska banka d.d., Novo mesto (v nadaljevanju: »Dolenjska banka«) in
NLB d.d. (v nadaljevanju: »pripojitvena pogodba 2 (dva)«)
in po pogodbi o pripojitvi, ki sta jo dne
14. 5. 2001 (štirinajstega maja dvatisočena) sklenili Pomurska banka d.d., Murska
Sobota, Bančna skupina Nove Ljubljanske
banke (v nadaljevanju: »Pomurska banka«)
z NLB d.d. (v nadaljevanju: »pripojitvena pogodba 3 (tri)«).
Pod pogojem, da skupščina posamezne
prevzete banke potrdi pripojitveno pogodbo 1 (ena), pripojitveno pogodbo 2 (dva)
oziroma pripojitveno pogodbo 3 (tri), se izdajo nove delnice NLB d.d. na naslednji
način in pod naslednjimi pogoji:
Upravičenci do novih delnic: Imetniki
delnic Banke Velenje, Dolenjske banke in
Pomurske banke, ki so na presečni dan
vpisani kot imetniki delnic prevzetih bank,
razen imetnikov, ki v skladu s pripojitvenimi pogodbami niso upravičeni do prejema
novih delnic NLB d.d. (i) iz naslova lastnih
delnic posamezne prevzete banke, (ii) iz
naslova delnic posamezne prevzete banke katerih imetnik je NLB d.d. in (iii) v
primeru hkratne pripojitve Banke Velenje,
Dolenjske banke in Pomurske banke, iz
naslova delnic posamezne prevzete banke v drugi prevzeti banki (v nadaljevanju
»upravičenci«);
Firma izdajatelja: Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (NLB d.d.);
Sedež izdajatelja: Ljubljana;
Vrsta in razred novih delnic: Redne imenske delnice;
Nominalna vrednost novih delnic:
2.000,00 (dvatisoč 00/100) SIT vsaka delnica;
Število novih delnic: Do skupaj 782.276
(sedemstodvainosemdesettisočdvestošestinsedemdeset), vendar največ toliko, kot je
potrebno za zamenjavo delnic prevzetih
bank, katerih imetniki so upravičenci, pod
pogojem, da so skupščine posameznih prevzetih bank potrdile pripojitvene pogodbe
za posamezno prevzeto banko,
Skupna nominalna vrednost: do
1.564,552.000,00 (enamilijardapetstoštiriinšestdesetmilijonovpetstodvainpetdesettisoč 00/100) SIT, vendar največ toliko, kot je potrebno za zamenjavo delničarjem prevzetih bank, ki so upravičenci
do novih delnic zaradi pripojitev teh bank,
pri čemer je skupna nominalna vrednost
novih delnic enaka zmnožku nominalne vrednosti ene nove delnice s številom novih
delnic NLB d.d.;
Emisijski znesek: Je enak (i) zmnožku
števila dejansko izdanih novih delnic NLB
d.d. z zneskom denarnega plačila, določenega za eno delnico posamezne prevzete
banke, ki znaša:
a) 28.888,72 (osemindvajsettisočosemstooseminosemdeset 72/100) SIT za eno
delnico Banke Velenje
b) 27.791,68 (sedemindvajsettisočsedemstoenaindevetdeset 68/100) SIT za
eno delnico Dolenjske banke, oziroma
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c) 23.769,20 (triindvajsettisočsedemstodevetinšestdeset 20/100) SIT za eno
delnico Pomurske banke;
(ii) deljenim z menjalnim razmerjem za
posamezno prevzeto banko (kar je enako
18.242,00 (osemnajsttisočdvestodvainštirideset 00/100) SIT za eno novo delnico
NLB d.d.);
Način oziroma oblika izdaje novih delnic: Delnice se izdajo v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, Trg republike 3 (tri), Ljubljana (v
nadaljevanju: »KDD«) po stanju na dan, ki je
osmi delovni dan od dneva vpisa pripojitve
posamezne banke v sodnem registru (v nadaljevanju: »presečni dan«). Naloge za izdajo delnic v zvezi s posamezno pripojitvijo bo
NLB d.d. posredovala KDD v skladu s pripojitvenimi pogodbami po tem, ko jo bo posamezna prevzeta banka obvestila o imenovanju KDD kot zastopnika za prejem delnic iz
2. (drugega) odstavka 521. člena ZGD.
Način vplačila delnic in menjalno razmerje: novo izdane delnice NLB d.d. štejejo za
vplačane s prenosom premoženja, pravic in
obveznosti posamezne prevzete banke na
NLB d.d. v skladu s 511. členom ZGD.
Delničarjem posamezne prevzete banke, ki
so upravičenci, se zagotovijo novo izdane
delnice NLB d.d., in sicer na podlagi menjalnega razmerja:
a) 1,58 (ena cela oseminpetdeset) delnic NLB d.d. za eno delnico Banke Velenje,
b) 1,52 (ena cela dvainpetdeset) delnic
NLB d.d. za eno delnico Dolenjske banke
ter
c) 1,30 (ena cela trideset) delnic NLB
d.d. za eno delnico Pomurske banke.
Glede na to, da menjalno razmerje ne
zagotavlja menjave ene delnice NLB d.d. za
eno delnico posamezne prevzete banke, bo
delničarjem posamezne prevzete banke, ki
so upravičenci in ki na presečni dan ne
bodo imetniki ustreznega števila delnic, tako, da bi lahko prejeli celo število delnic
NLB d.d., razlika izplačana v denarju, in
sicer:
a) 28.888,72 (osemindvajsettisočosemstooseminosemdeset 72/100) SIT za eno
celo delnico Banke Velenje,
b) 27.791,68 (sedemindvajsettisočsedemstoenaindevetdeset 68/100) SIT za
eno celo delnico Dolenjske banke, oziroma
c) 23.769,20 (triindvajsettisočsedemstodevetinšestdeset 20/100) SIT za eno celo delnico Pomurske banke,
oziroma sorazmerno nižji znesek za del
delnice posamezne prevzete banke, ki ga
ni mogoče zamenjati za eno celo novo delnico NLB d.d.;
Izdaja delnic ter postopek razdelitve in
izročitve: Delnice NLB d.d. so izdane v trenutku, ko KDD vpiše v centralni register
bistvene sestavine novih delnic NLB d.d. in
ko na računih imetnikov vrednostnih papirjev, ki so bili na presečni dan po posamezni
pripojitveni pogodbi vpisani kot imetniki delnic Banke Velenje, Dolenjske banke ali Pomurske banke izbriše delnice prevzete banke in pri imetnikih, ki so upravičenci, vpiše
menjalnemu razmerju po pripojitvenih pogodbah 1 (ena), 2 (dva) oziroma 3 (tri) ustrezno število novih delnic NLB d.d.
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Način razpolaganja z novimi delnicami:
Z novo izdanimi delnicami NLB d.d. bodo
lahko upravičeni delničarji prevzetih bank
prosto razpolagali v skladu z veljavnimi predpisi in statutom NLB d.d.
Prednostna pravica: prednostna pravica
dosedanjih delničarjev NLB d.d. do vpisa
novih delnic NLB d.d. po tem sklepu se
izključi.
Način objave izdaje delnic: izdaja delnic
se objavi na način, določen s statutom in
veljavnimi predpisi.
Način izplačila dividende: dividende za
nove delnice NLB d.d. se izplačujejo pod
pogoji in na način, določen s statutom NLB
d.d. in vsakokrat veljavnim skupščinskim
sklepom o delitvi dobička ter skladno z veljavnimi predpisi ter pripojitvenimi pogodbami, po katerih so nove delnice upravičene
do dividende za celotno poslovno leto 2001
(dvatisočena).
Možnost preoblikovanja delnic: nove delnice se lahko preoblikujejo samo v skladu s
statutom NLB d.d. ter veljavnimi predpisi.
Prednostna pravica imetnika ob izdaji novih delnic: ob morebitni izdaji delnic NLB
d.d. naslednjih emisij bodo imeli delničarji
NLB d.d. prednostno pravico do prevzema
teh delnic, če predpisi ne določajo drugače.
Druga vprašanja: ker menjalno razmerje
med delnicami NLB d.d. in delnicami prevzetih bank ni paritetno, bo skupni nominalni znesek celotne izdaje novih delnic NLB
d.d. ter skupno število novo izdanih delnic
NLB znano šele po stanju na presečne dni,
kot so le-ti določeni v pripojitvenih pogodbah. Glede na to bo obseg dejanskega povečanja osnovnega kapitala NLB d.d. odvisen od stanja na računih upravičenih imetnikov delnic prevzetih bank na presečne dni
in realiziran s postopkom zamenjave delnic
prevzetih bank za novo izdane delnice NLB
d.d., ki ga izvede KDD.
Desetič: Predlog dopolnitev in sprememb statuta Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana
Sklep:
»Statut NLB d.d., sprejet dne 16. 7.
1997 (šestnajstega julija tisočdevetstosedemindevetdeset), s spremembami sprejetimi na skupščini banke dne 23. 6. 1999
(triindvajsetega junija tisočdevetstodevetindevetdeset) in 27. 6. 2000 (sedemindvajsetega junija dvatisoč) (v nadaljevanju: statut) se spremeni in dopolni kakor sledi:
Ena: V petem členu statuta se doda nov
četrti odstavek, ki se v celoti glasi:
»S sklepom skupščine banke z dne
27. 6. 2001 (sedemindvajsetega junija dvatisočena) je osnovni kapital banke pogojno
povečan zaradi pripojitev prevzetih bank po
pogodbah o pripojitvi, sklenjenih med banko kot prevzemno banko in (i) prevzeto banko Banko Velenje d.d., Velenje, Bančna
skupina Nove Ljubljanske banke dne 14.
(štirinajst) maja, 2001 (dvatisočena), (ii) prevzeto banko Dolenjsko banko d.d., Novo
mesto dne 14. (štirinajst) maja, 2001 (dvatisočena) ter (iii) prevzeto banko Pomursko
banko d.d., Murska Sobota, Bančna skupina Nove Ljubljanske banke, dne 14. (štirinajst) maja, 2001 (dvatisočena), za največ
1.564,552.000,00
(enamilijardapetstoštiriinšestdesetmilijonovpetstodvainpet-

desettisoč 00/100) SIT na skupaj do največ 15.374,794.000,00 (petnajstmilijardtristoštiriinsedemdesetmilijonovsedemstoštiriindevetdesettisoč 00/100) SIT,
za kar se lahko izda največ 782.276 (sedemstodvainosemdesettisočdvestošestinsedemdeset) novih navadnih delnic v nominalni vrednosti 2.000,00 (dvatisoč 00/100)
SIT vsaka (pogojno povečanje osnovnega
kapitala). Uprava lahko izvede dejansko povečanje in izda nove delnice iz tega odstavka samo za namen in pod pogojem, da se
prevzete banke pripojijo k banki in skladno
z menjalnim razmerjem, izhajajočim iz navedenih pogodb o pripojitvi ter skladno s sklepom skupščine banke z dne 27. 6. 2001
(sedemindvajsetega junija dvatisočena) o
pogojnem povečanju osnovnega kapitala.
Prednostna pravica delničarjev banke do novih delnic, izdanih na podlagi tega odstavka, je izključena.«
Dva: Spremeni se 13. (trinajst) člen statuta tako, da se v prvem stavku drugega
odstavka številka in besedilo »8 (osmih)«
nadomesti s številko in besedilom »6 (šestih)«.
Tri: Spremeni se 20. (dvajset) člen statuta tako, da
(i) se drugi in tretji odstavek nadomestita
z besedilom »Za člane nadzornega sveta so
lahko izvoljene samo fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje in za katere niso podane
omejitve iz zakona o bančništvu in drugih
predpisov.« in
dosedanji četrti odstavek postane tretji
odstavek.
Štiri: Spremeni se 33. (triintrideset) člen
statuta tako, da po novem v celoti glasi:
»Banka pripravlja računovodske izkaze
in letno poročilo v skladu s predpisi in računovodskimi standardi. Uprava je dolžna zagotoviti, da so predpisani nekonsolidirani in
konsolidirani računovodski izkazi, kakor tudi letno poročilo kot celota pripravljeni na
podlagi slovenskih računovodskih standardov v rokih, ki jih določajo vsakokrat veljavni predpisi.
Uprava je nadalje dolžna zagotoviti, da je
tako letno poročilo in konsolidirano letno
poročilo pregledano s strani pooblaščenega revizorja (revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo).
Pred potekom rokov za posredovanje revidiranega letnega poročila ali revidiranega
konsolidiranega letnega poročila pristojnim
organom in institucijam oziroma pred potekom rokov za sklic redne letne skupščine
banke mora uprava revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo
posredovati nadzornemu svetu banke, skupaj s predlogom uprave za delitev dobička.
Uprava banke pripravi in predloži nadzornemu svetu banke, praviloma v rokih, predpisanih za predložitev letnega poročila po slovenskih računovodskih standardih, tudi revidirano letno poročilo banke in revidirano
konsolidirano letno poročilo, pripravljeno v
skladu z mednarodnimi računovodskimi
standardi. Nadzorni svet mora o predloženih izkazih, letnem poročilu in predlogu za
delitev dobička nemudoma razpravljati in podati svoje mnenje.
Uprava banke in nadzorni svet morata
storiti vse potrebno za sprejem letnega poročila v rokih, ki jih določajo predpisi.”
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Pet: V 39. členu statuta se besedilo dopolni z datumom te skupščine, tako da po
novem v celoti glasi:
»Ta statut je sprejet dne 16. 7. 1997
(šestnajstega julija tisočdevetstosedemindevetdeset), s spremembami sprejetimi na
skupščini banke dne 23. 6. 1999 — (triindvajsetega junija tisočdevetstodevetindevetdeset), dne 27. 6. 2000 (sedemindvajsetega junija dvatisoč) in 27. 6. 2001 (sedemindvajsetega junija dvatisočena).”
Šest: Sklep, ki ne predstavlja neposredne spremembe statuta, in ki glasi:
»Sklep o pogojnem povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic pod točko
9,0 (devet nič) dnevnega reda te skupščine
ima naravo statutarnega sklepa, zato je nadzorni svet v skladu z drugim odstavkom 24.
(štiriindvajset) člena statuta banke pooblaščen, da spremeni in uskladi določbe statuta ter izdela njegov čistopis na podlagi dejanskega povečanja osnovnega kapitala
banke, ki bo posledica menjalnih razmerij
po pripojitvenih pogodbah navedenih v sklepih pod točko 8,0 (osem nič) dnevnega
reda in stanja na računih upravičenih imetnikov delnic posamezne prevzete banke na
presečni dan po posamezni pripojitveni pogodbi. Če bi dejansko povečanje osnovnega kapitala bilo manjše od v sklepu pod
točko 9,0 (devet nič) predvidenega pogojnega povečanja osnovnega kapiatala, prilagodi nadzorni svet relevantne določbe statuta, ki se nanašajo na višino osnovnega
kapitala in izdela prečiščeno besedilo statuta.«
Enajstič: Izvolitev članov nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana.
Sklep:
“Zaradi prenehanja mandata dosedanjim
članom nadzornega sveta s potekom te
skupščine se imenuje nov 9 (devet) članski
nadzorni svet banke. Novoizvoljeni člani
nadzornega sveta z zaključkom te skupščine nastopijo svoj mandat, ki traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o
letnem poročilu banke za poslovno leto
2004 (dvatisočštiri) oziroma do zaključka
prve redne skupščine banke v letu 2005
(dvatisočpet), če skupščina ne odloča o letnem poročilu banke za poslovno leto 2004
(dvatisočštiri).
Za člane novega nadzornega sveta se
izvolijo:
1. (prvič) Igor Kušar,
2. (drugič) Boris Škapin,
3. (tretjič) dr. Bogomir Kovač,
4. (četrtič) Rudi Gabrovec,
5. (petič) Marjan Kramar,
6. (šestič) Uroš Slavinec,
7. (sedmič) Jože Lenič,
8. (osmič) Metka Tekavčič,
9. (devetič) Zvonko Ivanušič”.
Dvanajstič: Določitev nadomestila za
udeležbo na posamezni seji nadzornega
sveta.
Sklep:
“Nadomestilo za udeležbo na posamezni seji nadzornega sveta se določi v naslednjih neto zneskih:
– za predsednika: 85.000,00 (petinosemdesettisoč 00/100) SIT,
– za
namestnika
predsednika:
75.000,00
(petinsedemdesettisoč
00/100) SIT,

– za člane: 60.000,00 (šestdesettisoč
00/100) SIT”.
Predsednik skupščine je ugotovil, da
predlog sklepa ni bil sprejet.
Original notarskega zapisnika s prilogami se hrani v pisarni notarja Mira Košaka na
Trgu republike 3 (tri) v Ljubljani.
Nova Ljubljanska banka d.d.,
Ljubljana
uprava

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 25/2000-73
S-51494
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase v stečajnem postopku nad Lexime,
d.o.o. – v stečaju, Maribor, ki bo dne 25.
7. 2001 ob 10. uri v sobi 330 tukajšnjega
sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase v stečajni
pisarni tukajšnjega sodišča št. 217 v času
uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 6. 2001
St 54/2001
S-51495
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
54/2001 z dne 22. 6. 2001 začelo postopek prisilne poravnave nad HP Hobby program, proizvodnja, trgovina in gostinstvo, d.o.o., Zg. Hoče 7, Zg. Hoče ter
odredilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:
1. Republika Slovenija,
2. Tukano, d.o.o., Zg. Hoče 7, Hoče,
3. Sera, d.o.o., Ul. Milana Platovška 4,
Maribor,
4. Nova KBM, d.d., Maribor, Vita Kraigherja 4, Maribor,
5. A Banka, d.d., Ljubljana, Slovenska
58, Ljubljana.
II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Dragica Razboršek, univ. dipl. ek.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave nad oglasno
desko sodišča poravnalnemu senatu z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka
tega oklica o pozivu za sklenitev prisilne
poravnave.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30 dnevnega roka za prijavo terjatev z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 22. 6.
2001.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 6. 2001
St 58/2001
S-51496
To sodišče je s skepom St 58/2001
dne 22. 6. 2001 začelo stečajni postopek
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nad dolžnikom Fiting Trgovsko podjetje s
tehničnim blagom Ljubljana, d.o.o., Poklukarjeva 9d, Ljubljana, matična šttevilka 5300134, šifra dejavnosti 70.224.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Brane Gorše, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju
terjatve in kolkovane s predpisano sodno
takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 12. 9. 2001 ob 9. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
22. 6. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2001
St 116/2000
S-51497
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
116/2000 dne 21. 6. 2001 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Interomnia,
d.o.o., Koprska 94, Ljubljana, zaključilo
stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 2001
St 10/93-163
S-51498
V stečajni zadevi stečajnega dolžnika
IMP Blisk Murska Sobota, d.o.o., Murska
Sobota – v stečaju, se stečajni upravitelj
Bojan Žunič z dnem 26. 6. 2001 razreši.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6a.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 6. 2001
St 19/2001-8
S-51499
To sodišče je s sklepom opr. št. St
19/2001 z dne 20. 6. 2001 začelo stečajni postopek nad dolžnikom MOST, tržne
komunikacije, Kranj, d.o.o., Bleiweisova
6, Kranj in ga takoj zaključilo, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške postopka.
Premoženje dolžnika se izroči Mestni občini Kranj, brez prevzema obveznosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 6. 2001
St 247/2000
S-51591
To sodišče je s sklepom opr. št. St
247/2000 z dne 7. 6. 2001 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Mladinska knjiga Tiskarna, d.d., Ljubljana, Dunajska 123 in njegovimi upniki.
Upnikom razreda A izplača dolžnik 70%
na dan 21. 12. 2000 ugotovljene terjatve,
in sicer v roku treh in pol let od pravnomočnosti sklepa, z obrestno mero TOM +0,5%,
za čas od dneva začetka postopka prisilne
poravnave do plačila.
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Ugotovi se, da se za upnike razreda B
(ločitveni upniki in upniki, ki imajo pridržek
lastninske pravice) položaj po sklenjeni prisilni poravnavi ne spremeni.
Ugotovi se, da se za upnike razreda C
(kontokorentno razmerje) položaj po sklenjeni prisilni poravnavi ne spremeni.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne 4.
6. 2001. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 20. 6. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 2001
St 16/2001
S-51592
To sodišče je s sklepom opr. št. St
16/2001 z dne 13. 6. 2001 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom Trikon, proizvodnja oblačil, d.d., Reška cesta 14, Kočevje in njegovimi upniki.
Upnikom razreda A izplača dolžnik 20%
na dan 23. 2. 2001 ugotovljene terjatve, in
sicer v roku enega leta od pravnomočnosti
sklepa, z obrestno mero TOM +0,5%, za
čas od dneva začetka postopka prisilne poravnave do plačila (prilogi I in II).
Ugotovi se, da na upnike razreda B sklenjena prisilna poravnava nima pravnega
učinka.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne 4.
6. 2001. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 26. 6. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 2001
St 47/2001
S-51593
To sodišče je s sklepom St 47/2001
dne 28. 6. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Armani Computers, računalniški inženiring in prodaja, d.o.o., Podutiška 81, Ljubljana, matična številka
5950317, šifra dejavnosti 30.020.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marina Marinc Pilej iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 18. 9. 2001 ob 10.30, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 28.
6. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 2001
St 84/93
S-51594
To sodišče je s sklepom St 84/93 dne
27. 6. 2001 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Poslovna skupnost Varnost, o.sub.o., Ljubljana, Koprska 94.
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 27. 6. 2001
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St 26/2000
S-51595
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 26/2000 sklep z dne 27. 6.
2001:
I. sklep: ugotovi se umik predloga za
začetek postopka prisilne poravnave z dne
1. 6. 2001, ki ga je sodišče prejelo neposredno istega dne med dolžnikom TOLO,
Tovarna lahke obutve, d.o.o., Leona Dobrotinška 8, Šentjur in njegovimi upniki,
ker je predlagatelj – dolžnik dne 21. 6.
2001 umaknil ta predlog in se zato v skladu
z določili 33/II člena ZPPSL postopek prisilne poravnave ustavi.
II. sklep:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom TOLO, Tovarna lahke obutve,
d.o.o., Leona Dobrotinška 8, Šentjur (matična številka: 5034337).
Odslej se firma glasi: TOLO, Tovarna lahke obutve, d.o.o., Leona Dobrotinška 8,
Šentjur – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Rudi Hramec, s.p., Praprotnikova 1, Mozirje, št. delovnega dovoljenja L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 5% vrednosti prijavljene
terjatve ali poslati original dokazila o plačilu
sodne
takse
na
žiro
račun
50700-840-011-3390, vendar največ
34.000 SIT.
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
3. oktobra 2001 ob 9. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 27. 6.
2001.
Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 6. 2001
St 37/2000
S-51695
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. 37/2000 sklep z dne 27. 6. 2001:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom
Abratech, Izdelovanje brusov, d.o.o.,
Oplotniška 1/a, Slovenske Konjice, se
zaključi.
2. Sklep o zaključku stečajnega postopka se nabije na sodno desko tukajšnjega
sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa o zaključku stečajnega postopka se stečajni dolžnik

Abratech, Izdelovanje brusov, d.o.o., Oplotniška 1/a, Slovenske Konjice, izbriše iz sodnega registra tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 6. 2001
St 76/2000
S-51696
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. 76/2000 sklep z dne 27. 6. 2001:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom Sikošek Miran, s.p., Krovska dela, kleparstvo, posredništvo, Poklek pri Podsredi
14, Podsreda, se začne in takoj zaključi v
skladu z določili 99/I člena ZPPSL.
2. Sklep o zaključku stečajnega postopka se nabije na sodno desko tukajšnjega
sodišča.
3. Zoper sklep o zaključku tega postopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh po
objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa o zaključku stečajnega postopka se stečajni dolžnik
Sikošek Miran, s.p., Krovska dela, kleparstvo, posredništvo, Poklek pri Podsredi 14,
Podsreda, izbriše iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 6. 2001
St 12/99
S-51697
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. 12/99 sklep z dne 28. 6. 2001:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom Koplast, Proizvodnja oken in vrat, d.o.o.,
Tovarniška 2, Slovenske Konjice, se zaključi.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika Koplast, Proizvodnja oken in vrat, d.o.o., Tovarniška 2,
Slovenske Konjice, iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 6. 2001
St 6/2001-5
S-51698
1. Z dnem 28. 6. 2001 se začne postopek prisilne poravnave zoper dolžnika Flamingo, Trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., Črešnjevci 158.
2. Predlagatelju se nalaga, da na žiro
račun Okrožnega sodišča v Murski Soboti,
št. 51900-695-45335, sklic na št.
0501-0011-62001, položi predujem za
stroške postopka v višini 200.000 SIT v
roku 15 dni.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja sklepa o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, naj sodišču z obrazloženo vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni
po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve.
K prijavi terjatve morajo priložiti dokaz o
plačilu sodne takse, ki znaša 5% od vsote
prijavljene terjatve, vendar največ 2000 točk
(34.000 SIT), in sicer na žiro račun sodnih
taks Okrožnega sodišča v Murski Soboti,
št. 51900-840-080-3390.
4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
5. Za predlagatelja postopka prisilne poravnave se imenuje dr. Štefan Ščap, Ulica
ob progi 53, Murska Sobota.
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6. Oklic o začetku postopka prisilne poravnave se dne 28. 6. 2001 nabije na oglasno desko sodišča.
Imenuje se petčlanski upniški odbor, ki
ga sestavljajo naslednji upniki:
1. Radenska, d.d., Zdraviliško naselje
14, Radenci,
2. Fructal živilska industrija, d.d., Tovarniška 7, Ajdovščina,
3. Vinag, d.d., Trg svobode 3, Maribor,
4. Coca Cola Bavarages Slovenija, d.d.,
Celjska 8, Žalec,
5. Vrbnjak Eva, Dragotinci 24, 9244
Sveti Jurij ob Ščavnici.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 28. 6. 2001
St 41/2001
S-51699
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Mehanika Trbovlje, d.d.,
Trbovlje, Trg revolucije 23, za dne 24. 7.
2001 ob 11. uri, v sobi 349/III tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313, med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 2001

Izvršbe in zavarovanja
Z 2001/00109
IZ-8108
Na podlagi sklepa opr. št. Z 2001/00109,
ki ga je dne 4. 6. 2001 izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila ustanovljena na poslovnem prostoru B 3, v pritličju poslovno stanovanjskega objekta v Mengšu, v izmeri
16,20 m2, s pripadajočim skladiščnim prostorom, ki se nahaja pod poslovnim prostorom v izmeri 17,20 m2, ki leži na parc. št.
209/1, 209/8, vl. št. 2278, k.o. Mengeš
(idealna polovica pa predstavlja del poslovnega prostora, ki se nahaja v pritličju poslovno
stanovanjske stavbe, ki je last zastavne dolžnice do idealne polovice, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 2. 10. 1998, sklenjene med
Trampuž Markom, Zoranina 18, Mengeš, kot
prodajalcem in Moneta Marijo, Erjavčeva 1,
Mengeš, kot kupcem, zastavna pravica v korist upnice Banke Domžale, d.d., bančne skupine Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62,
Domžale, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 800.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 6. 2001
Z 01/00039
IZ-8116
Na podlagi sklepa opr. št. Z 01/00039
tega sodišča z dne 7. 6. 2001 in rubežnega
oziroma popisnega in cenilnega zapisnika
iste opr. št. z istega dne, je bila na poslovnem prostoru dolžnika GIA-S Industrijska
oprema, d.o.o., Industrijska c. 5, Grosuplje, v izmeri 175,21 m2 in 20,44 m2 kurilnice, kateri poslovni prostori se nahajajo na Z
strani, v pritličju poslovne stavbe Industrijska c. 5, Grosuplje, ki stoji na parceli št.
1251/2 in na stavbnem in funkcionalnem

zemljišču, parc. št. 1251/2 in 1250/3, ki
sta vpisani v vl. št. 1636, k.o. Grosuplje
naselje, ustanovljena zastavna pravica v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, z zavarovanjem
denarne terjatve v znesku 29,300.000 SIT
s pp.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 6. 6. 2001
Z 01/00013
IZ-4331
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja iz Kopra, pod
opr. št. SV 84/01 z dne 25. 1. 2001 in
sklepa sodišča, opr. št. Z 01/00013 z dne
6. 2. 2001, se zaradi zavarovanja denarne
terjatve upnice Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, do dolžnika Grafist, gradbeništvo, trgovina in storitve, d.o.o., Ankaranska
c. 7, Koper, na podlagi kreditne pogodbe
št. 1551/0000621-00 z dne 15. 1. 2001,
v višini 1,100.000 ATS v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan črpanja kredita, z obrestno mero, ki
znaša 9,875% letno in je spremenljiva v
skladu z vsakokrat veljavnim sklepom o
obrestnih merah Banke, s končnim rokom
vračila 1. 2. 2006 ter z vsemi obrestmi,
ostalimi stroški in pogoji, kot so navedeni v
sporazumu o zavarovanju denarne terjatve,
opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, in sicer poslovnega prostra,
označenega s št. 3/4, 3/5 in 3/6.2, v izmeri 223,65 m2, skupaj s pravico uporabe sorazmernega dela skupnih prostorov objekta
ter stavbnega in funkcionalnega zemljišča,
ki se nahaja v objektu Servisno poslovni
objekt ob Ankaranski vpadnici – Koper, objekt stoječ na parc. št. 1570/19 in št.
1570/20, vl. št. 864 k.o. Koper.
Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski sodišča.
Na listini, primerni za vknjižbo lastninske
pravice, se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da jo je prepovedano odtujiti in obremeniti.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 4. 2001
III Ig 306/95
IZ-8109
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Andreji Kraut Verbič, v izvršilni zadevi III Ig 306/95 upnice Slovenica, d.d.,
Filiala Koper, ki jo zastopa odv. Silvo Gregorič iz Kopra, proti dolžnici Rabič Bajc
Nadi, ki jo zastopa odv. Janja Luin iz Kopra,
zaradi plačila 4,500.000 SIT, dne 6. 6.
2001 sklenilo:
zarubi se nepremičnina, ki ni vknjižena v
zemljiški knjigi, in sicer poslovni prostor v
objektu št. A/15-P2, stoječ na parceli št.
254/1, k.o. Semedela, v izmeri 70,15 m2,
Beblerjeva 12, Koper, last dolžnice, na podlagi soinvestitorske pogodbe z dne 30. 3.
1990, št. Ž III-A/15-PP2, sklenjene z GIP
Stavbenik Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 6. 2001
Z 2001/00565
IZ-7263
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00565, ki ga je dne 29. 5. 2001
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izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru (lokalu) v objektu C, na lokaciji zazidalnega območja VS 3/2-2 Utensilija – Grbina Ljubljana, vrsta pr. enote L 11, etaža, pritličje v
izmeri 42,77 m2, ki je last dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 28. 12.
2000, sklenjene s prodajalcem Grmek Bojanom, Cesta na Brdo 43, Ljubljana, zastavna pravica v korist upnika Hypo Alpe-Adria-Bank, d.d., Trg OF 12, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
10,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2001
Z 2001/00765
IZ-8113
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00765, ki ga je dne 5. 6. 2001 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na stanovanju v II. nadstropju zgradbe št. 25, Brodarjev trg 3, Ljubljana, v izmeri 52,66 m2, ki je last dolžnice, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 4. 12. 2000, sklenjene s prodajalcem Kunešević Djojo-jem, Brodarjev trg
3, Ljubljana. Stanovanje je etažna lastnina,
stanovanjski objekt leži na parc. št. 111/1,
1112 in 1119, k.o. Moste, zastavna pravica v korist upnice Banke Domžale, d.d.,
bančne skupine Nove Ljubljanske banke,
Ljubljanska 62, Domžale, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2001
Z 2001/00781
IZ-8114
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00781, ki ga je dne 5. 6. 2001 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na stanovanju z oznako št. 1 na
Samovi 35 v Ljubljani, v velikosti 43 m2 ter
na solastniškem deležu na skupnih prostorih in funkcionalnem zemljišču, ki stoji na
parc. št. 849/1, vl. št. 814, k.o. Bežigrad,
ki je last dolžnice, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 17. 6. 1994, sklenjene s
prodajalcem Mandelj Mihom, Bratov Učakar 98, Ljubljana ter Suhadolc Marijo in Matijem, Pribinova 2, Ljubljana, kot kupcema.
Dolžnica dokazuje lastništvo še z notarsko
overjeno listino o delitvi skupnega premoženja in darilno pogodbo z dne 4. 7. 1995,
sklenjene med zakoncema Suhadolc Marijo in Mitjem, oba Pribinova 2, Ljubljana. K
stanovanju pripada še shramba sosednjega
stanovanja št. 2, zastavna pravica v korist
upnice Banke Domžale, d.d., bančne skupine Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska
62, Domžale, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2001
Z 2001/00263
IZ-8568
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00263, ki ga je dne 12. 6. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na triinpolsobnem stanovanju
št. 53, v izmeri 94,35 m2, ki se nahaja v 8.
nadstropju stanovanjske hiše Ulica Metoda
Mikuža 20 v Ljubljani, vključno s pripadajočim deležem na skupnih prostorih, delih,
napravah in na funkcionalnem zemljišču, ki
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je last dolžnikov, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe, katero sta dne 3. 1.
2001 sklenila s prodajalkama Majo Hudej
in Darinko Krajšek Potisk ter s prepovedjo
razpolaganja z navedeno nepremičnino v korist upnika, zastavna pravica v korist upnika
Bank Austria Creditanstalt, d.d., Wolfova 1,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 34,700 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2001
Z 2001/00838
IZ-8571
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00838, ki ga je dne 14. 6. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 16,
ki leži v 5. nadstropju stanovanjskega bloka
v Ljubljani, Igriška 8, ki stoji na parc. št.
34/6, k.o. Gradišče I, s pripadajočo garažo
– parkirnim prostorom, s skupno površino
101,74 m2, ki je last dolžnice, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 13. 5. 1998,
sklenjene s prodajalko Rotar Meto, Igriška
ul. 8, Ljubljana, zastavna pravica v korist
upnika Bank Austria Creidtanstalt, d.d., Wolfova 1, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 50.653 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 6. 2001
Z 2001/00617
IZ-8574
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00617, ki ga je dne 15. 6. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na lokalu št. L.5, v izmeri
73,59 m2 in lokalu št. L.4, v izmeri 35,02
m2, v pritličju hiše na Hrenovi 19 v Ljubljani,
s sorazmernim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah stavbe ter funkcionalnem zemljišču stavbe, stoječe na parc. št.
97/1, vpisane v vl. št. 53, k.o. Ljubljana-Mesto, ki je last dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 59/VII/00 z dne 14. 9.
2000, sklenjene s prodajalcem ZIL Inženiring, d.d., Ljubljana, Kersnikova 10, zastavna pravica v korist upnika Salus, d.d., Mašera Spasićeva 10, Ljubljana, za zavrovanje
denarne terjatve v višini 60,000.000 SIT s
pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 2001
Z 2001/00434
IZ-8105
Okrajno sodišče v Mariboru ne na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr.
št. SV 427/01 z dne 15. 5. 2001, s sklepom o zavarovanju, opr. št. Z 2001/00434
z dne 31. 5. 2001, odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
štirisobnega stanovanja št. 5, v izmeri
108,49 m2, v II. nadstropju, v III. vhodu, s
pripadajočim kletnim prostorom v 2. kleti št.
5/III, velikosti 5,97 m2 ter pripadajočim garažnim parkirnim mestom v prvi kleti št. 5/III,
vse v večstanovanjski hiši v Dalmatinski ul.
3 v Mariboru, stoječi na parc. št. 2003 k.o.
Tabor, ki je last dolžnikov – zastaviteljev
Vlada Veljkoviča in Mojce Veljkovič, vsakega do 1/2 celote, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 13. 4. 2001, v zavarovanje
denarne terjatve upnice Raiffeisenkasse

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Eberndorf, G.m.b.H., Bahnstrasse 1, Eberndorf, Avstrija, v višini 350.000 ATS s pp.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 31. 5. 2001
Z 2001/00196
IZ-8135
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00196 z dne
14. 6. 2001, je bila ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 5, ki se nahaja v II.
nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru,
Trg Borisa Kidriča 5, skupne velikosti
139,26 m2, od tega pripadajoči kletni prostor velikosti 2,41 m2, ki stoji na parceli št.
1027, pripisani pri vl. št. 696, k.o. Maribor-Grad, last dolžnikov Sabine Ozimič in
Andreja Furmana, vsakega do 1/2 celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
4. 5. 2000, sklenjeno z Marijo Sterger kot
prodajalko in dolžnikoma kot kupcema, zastavna pravica v korist upnice Bank Austria
Creditanstalt, d.d., Ljubljana, Wolfova 1, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 51.200
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za EUR na dan izplačila kredita s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 6. 2001

narne terjatve upnika Hypo Alpe-Adria-Bank,
d.d., Trg Osvobodilne fronte 12, Ljubljana,
v višini 91.000 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 6. 2001
II R 183/99
IZ-4460
Na podlagi navedenega notarskega zapisa se za zavarovanje denarne terjatve upnika Reiffeisenbank Reigersburg-Breitenfeld
iz Avstrije, do dolžnika Daniela Leberja, roj.
31. 7. 1963, stanujočega Rimska ploščad
št. 15, Ptuj, v višini 170.000 ATS s pp, kar
predstavlja
tolarsko
protivrednost
2,300.000 SIT, v zvezi z navedenim notarskim zapisom, dovoli in odreja popis stvari v
korist upnika, ki so last dolžnika, in sicer
stanovanje na naslovu Kraigherjeva ul. št.
27, Ptuj, v izmeri 44,41 m2, ki leži v tretjem
nadstropju, št. 19, pridobljenem s prodajno
pogodbo z dne 7. 5. 1993, sklenjeno med
Občino Ptuj, kot prodajalko in dolžnikom
kot kupcem.
S popisom pridobi upnik zastavno pravico na navedenih stvareh.
Zapisnik o rubežu se razglasi tudi na sodni deski sodišča. Na izvirniku na navedeni
kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja
pa se zaznamuje, da je nepremičnina zarubljena na podlagi sporazuma strank, sama pogodba pa se izroči v hrambo upniku.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 1. 6. 1999

Z 2001/00327
IZ-8539
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
SV 253/2001 z dne 30. 3. 2001, v skladu
s sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2001/00327 z dne 18. 5. 2001, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – stanovanja št. 10, v izmeri
75,30 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju
večstanovanjske stavbe v Selnici ob Muri
67, s pripadajočim solastniškim deležem
na skupnih prostorih, delih in napravah stavbe, last zastaviteljev Milana in Angele Robič, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
236 z dne 15. 10. 1993, sklenjene s prodajalko Palomo Sladkogorska, tovarno papirja, p.o., Sladki vrh, v zavarovanje denarne terjatve upnice Ljubljanske zastavljalnice
– Lombardne hiše, finančne storitve, d.d.,
Ljubljana, v višini 7.000 DEM s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 6. 2001

Z 00/117
IZ-14103
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Radovljici, opr. št. Z 00/117, dne 6. 10.
2000, je bila nepremičnina – stanovanje št.
1, v izmeri 61,99 m 2, v pritličju stanovanjske hiše Cankarjeva ulica 6 v Radovljici, ki
je last zastaviteljice Marije Koren-Kapus,
Cankarjeva ulica 6, Radovljica, na podlagi
originalne kupoprodajne pogodbe št.
13/91, sklenjene dne 11. 11. 1991 med
Iskra Instrumenti Otoče, d.o.o., kot prodajalcem in zastaviteljico kot kupcem, zarubljena v korist upnice Posojilnice Bank Borovlje, r.z.z.o.j., Hauptplatz 16, A – 9170
Ferlach – Borovlje, Avstrija, za zavarovanje
njegove denarne terjatve v znesku 420.000
ATS oziroma 30.522,59 EUR.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 6. 10. 2000

Z 2001/00214
IZ-8542
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, št. SV
219/01 z dne 13. 3. 2001, v skladu s
sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2001/00214 z dne 22. 5. 2001, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – enosobnega stanovanja s kabinetom št. 65, v izmeri 51,05 m2, ki se nahaja v šestem nadstropju stanovanjske hiše na
Cesti zmage 92 v Mariboru, stoječe na parc.
št. 2405, pripisani k vl. št. 1203, k.o. Tabor, s sorazmernim deležem na skupnih prostorih, last dolžnika Orion Invest Ltd, trgovina, storitve in svetovanje, d.o.o., Prušnikova 106, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z dne 23. 6. 2000, sklenjene s
prodajalko Temlin Marijo, v zavarovanje de-

Z 96/2001
IZ-8107
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
je s sklepom opr. št. Z 96/2001 z dne 1. 6.
2001, v zadevi upnika Hypo Alpe-Adria-Bank, d.d., Ljubljana, Trg osvobodilne fronte 12, ki ga zastopa odv. Aleš
Maček, Muzejski trg 8, Celje, zoper dolžnico in zastaviteljico Marovt Metko, Kajuhova
ulica 6, Slovenske Konjice ter zastavitelja
Marovt Tomaža, Kajuhova ulica 6, Slovenske Konjice, zaradi zavarovanja denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice, vse v
korist upnika, in sicer na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki notarskega
zapisa SV 253/2001 pri notarju Marguč
Francu iz Slovenskih Konjic ter na podlagi
251. člena ZIZ, opravilo rubež in popis nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi
kot etažna lastnina in obsega stanovanje št.
5 v stanovanjskem vloku Vila blok v Sloven-
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skih Konjicah, v skupni izmeri 114,85 m2,
kletni prostor 4,41 m2 ter garažo 15,36 m2,
na parc. št. 374/9, vl. št. 1665, k.o. Konjice in je last dolžnice in zastavitelja, vsakega
do 1/2 celote po kupni pogodbi, ki jo v
originalu ima v hrambi upnik.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 1. 6. 2001

Amortizacije
N 201/2000
AM-9900
Na predlog predlagateljice A banke,
d.d., Ljubljana, Slovenska 58, ki jo zastopa
odvetnica Irena Kočevar iz Ljubljane, se uvaja amortizacija spodaj navedenih vrednostih
papirjev, ki naj bi se izgubili. Imetnik teh
vrednostnih papirjev se poziva, da v roku
60 dni po objavi tega oglasa uveljavlja svoje
zakonite pravice. Po poteku tega roka se
bo štelo, da so vrednostni papirji izgubili
svojo pravno veljavnost.
4 delnice A banke, d.d., Ljubljana, Slovenska 58, serija BA, delnice od št.
0007730 do št. 0007733.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2001
N 222/2000
AM-9901
Na predlog predlagateljice A banke,
d.d., Ljubljana, Slovenska 58, ki jo zastopa
odvetnica Irena Kočevar iz Ljubljane, se uvaja amortizacija spodaj navedenih vrednostnih papirjev, ki naj bi se izgubili. Imetnik
teh vrednostnih papirjev se poziva, da v roku 60 dni po objavi tega oglasa uveljavlja
svoje zakonite pravice. Po poteku tega roka
se bo štelo, da so vrednostni papirji izgubili
svojo pravno veljavnost.
11 delni A banke, d.d., Slovenska 58,
Ljubljana, serija AA, delnice od št. 0003474
do št. 0003484.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2001
N 215/2000
AM-9902
Na predlog predlagateljice A banke,
d.d., Ljubljana, Slovenska 58, ki jo zastopa
odvetnica Irena Kočevar iz Ljubljane, se uvaja amortizacija spodaj navedenih vrednostnih papirjev, ki naj bi se izgubili. Imetnik
teh papirjev se poziva, da v roku 60 dni po
objavi tega oglasa uveljavlja svoje zakonite
pravice. Po poteku tega roka se bo štelo,
da so vrednostni papirji izgubili svojo pravno veljavnost.
26 delnic A banke, d.d., Slovenska 58,
Ljubljana, serija AA, delnice od št. 0018326
do št. 0018351,
26 delnic A banke, d.d., Slovenska 58,
Ljubljana, serija AA, delnice od št. 0018431
do št. 0018456,
51 delnic A banke, d.d., Slovenska 58,
Ljubljana, serija AA, delnice od št. 0018559
do št. 0018609,
7 delnic A banke, d.d., Slovenska 58,
Ljubljana, serija AA, delnice od št. 0018707
do št. 0018713,

Št.

17 delnic A banke, d.d., Slovenska 58,
Ljubljana, serija AA, delnice od št. 0018820
do 0018836,
22 delnic A banke, d.d., Slovenska 58,
Ljubljana, serija AA, delnice od št. 0019167
do št. 0019188.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2001
N 208/2000
AM-9903
Na predlog predlagateljice A banke,
d.d., Ljubljana, Slovenska 58, ki jo zastopa
odvetnica Irena Kočevar iz Ljubljane, se uvaja amortizacija spodaj navedenega vrednostnega papirja, ki naj bi se izgubil. Imetnik
tega vrednotnega papirja se poziva, da v
roku 60 dni po objavi tega oglasa uveljavlja
svoje zakonite pravice. Po poteku tega roka
se bo štelo, da je vrednostni papir izgubil
svojo pravno veljavnost.
1 delnica A banke, d.d., Slovenska 58,
Ljubljana, serija BA, št. delnice 0005185.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2001
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opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 12. 12. 2000
III D 414/97
OD-3506
Macarol Savica, roj. Macarol, hči Ludvika, upokojenka, roj. 17. 3. 1922, Smoletova 18, Ljubljana, je med 2. 2. 1997 in 16.
2. 1997 umrla brez oporoke, vsled česar
sledi zakonito dedovanje. Sodišču niso znani vsi dediči, zato v skladu z 206. členom
ZD poziva vse morebitne dediče, da v roku
enega leta od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 3. 2001

Sodni register
Oklici o skrbnikih in
razpravah

Sklepi o izbrisu po
33. členu ZFPPod

P 131/2000
SR-4228
Okrožno sodišče v Novi Gorici je po
okrožnem sodniku Igorju Mozetiču, v pravdni zadevi tožeče stranke Brede Sedej,
Chengdujska 10, Ljubljana, ki jo zastopa
odv. Jelena Trunkl iz Nove Gorice, zoper
toženi stranki 1. Ivana Sedeja, Dolenji Novaki 1, Cerkno in 2. Matjaža Peternela, Čevljarska 12, Žiri, ki ga zastopa odv. Brane
Koželj iz Kranja, zaradi razveljavitve kupoprodajne pogodbe in predpogodbe, pcto.
2,100.000 SIT, sklenilo:
prvemu tožencu Ivanu Sedeju se postavi
začasnega zastopnika odv. Petra Osolnika
iz Škofje Loke, Poljanska c. 4. Odv. Peter
Osolnik, univ. dipl. pravnik, bo zastopal prvega toženca v pravdni zadevi P 131/2000
od dneva postavitve in vse dokler prvotožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 3. 2001

KOPER

Oklici dedičem
D 124/2000
OD-17254
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Genovefi Mohar, hčerki Jožefa
in Marije, roj. 20. 2. 1922, umrli 4. 3. 2000
na Vrhniki, nazadnje stanujoči Ravne na Blokah 25.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica in oklica na sodni
deski.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče

Sr-46724
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2001/01820 z dne 29. 6.
2001 pod št. vložka 1/00892/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5334411
Firma: ALTA Podjetje za inženiring in
storitve d.o.o., Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Oljčna pot 45/a, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ORAŽEM BORIS, Oljčna
pot 45/a, 6000 KOPER, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1989; ORAŽEM ALJOŠA, Oljčna
pot 45/a, 6000 KOPER, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
boodločalo višje sodišče.
Sr-46725
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2001/01821 z dne 29. 6.
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2001 pod št. vložka 1/02430/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5529549
Firma: INTERGEO – Podjetje za inženiring in gradnje, d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Glagoljaška 8, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAKRO 5 Podjetje za inženiring, organizacijo in svetovanje, d.o.o.,
Koper, Glagoljaška 8, 6000 KOPER, vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 4. 1991; KOPERINVEST D.O.O. Podjetje za gradnjo in prenovo stanovanj in poslovnih prostorov Koper, Ferrarska št. 14,
6000 KOPER, vložek: 750.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 3. 11. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.
Sr-46726
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2001/01822 z dne 29. 6.
2001 pod št. vložka 1/02520/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5532655
Firma: KOLIBRI, trgovina, gostinstvo,
turizem d.o.o. Vojkova 5, Postojna
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vojkova 5, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 1.748.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAUČEC DRAGANA, Prekomorskih brigad 3, 6230 POSTOJNA, vložek: 1.748.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 9. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.
Sr-46727
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2001/01823 z dne 29. 6.
2001 pod št. vložka 1/03769/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5714966
Firma: UNIVERSE COMMERCE, trgovsko podjetje d.o.o. Ulica Talcev 5, Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ulica Talcev 5, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.543.000,00 SIT
Ustanovitelji: DIMINIĆ ROBERT, Ulica
Talcev 5, 6000 KOPER, vložek:
1.543.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 12. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.
Sr-46728
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2001/01824 z dne 29. 6.
2001 pod št. vložka 1/01332/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5388112
Firma: SUB TEHNIK, Organizacija in
izvajanje potapljaških, gradbenih in
vzdrževalnih del pod vodo, d.o.o., Dekani
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dekani 226/c, 6271 DEKANI
Osnovni kapital: 2.100,00 SIT
Ustanovitelji: JUROVIČ ROBERT, Dekani 226/c, 6271 DEKANI, vložek: 700,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 4. 1990; VELIKONJA GORAN, Dekani 88, 6271 DEKANI, vložek: 700,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 12. 4. 1990; VELIKONJA ZVONKA,
Dekani 88, 6271 DEKANI, vložek: 700,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

LJUBLJANA
Sr-46729
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/03713 z dne 28. 6.
2001 pod št. vložka 1/11496/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5530822
Firma: MODA IN oblikovanje in trgovina d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Štihova 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.650.000,00 SIT
Ustanovitelji: KREVL BOJANA, Črtomirova 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.650.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 1. 1991.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.
Sr-46731
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04269 z dne 28. 6.
2001 pod št. vložka 1/19222/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5637694
Firma: LOTOS COMMERCE d.o.o.,
podjetje za proizvodnjo, trgovino živilskih in neživilskih proizvodov, marketing, inženiring, storitve… Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Stanežiče 7/c, 1210 LJUBLJANA-ŠENTVID
Osnovni kapital: 1.680.000,00 SIT
Ustanovitelji: JEKE SEBASTIAN, Stanežiče 7/c, 1210 LJUBLJANA – ŠENTVID,
vložek: 1.680.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 12. 5. 1992.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.
Sr-46732
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04390 z dne 28. 6.
2001 pod št. vložka 1/18087/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5727766
Firma: VULPRA storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dolenjska cesta 303, 1000
LJUBLJANA
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Osnovni kapital: 1.514.000,00 SIT
Ustanovitelji: MODIC BORIS, Šercerjeva 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.514.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 4. 1992.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.
Sr-46733
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04620 z dne 29. 6.
2001 pod št. vložka 1/31333/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1331663
Firma: Z & H ŽITNIK & HROVAL oblikovanje in oglaševanje, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Pod gozdom cesta V/1, 1290
GROSUPLJE
Ustanovitelji: HROVAL ROBERT, Pod
gozdom cesta V/1, 1290 GROSUPLJE,
odg.s svojim premož., vstop: 14. 11. 1998;
ŽITNIK DARKO, Pod gozdom cesta V/1,
1290 GROSUPLJE, odg.s svojim premož.,
vstop: 14. 11. 1998.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.
Sr-46735
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/05430 z dne 29. 6.
2001 pod št. vložka 1/29708/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1126504
Firma: PRODEX PRCIĆ JASMINA IN
ZIJAD storitveno podjetje, d.n.o., Domžale
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska 88, 1230 DOMŽALE
Ustanovitelji: PRCIČ JASMINA, Hasana
Kikića b.b., DERVENTA, odg.s svojim premož., vstop: 19. 3. 1997; PRCIČ ZIJAD,
Hasana Kikića b.b., DERVENTA, odg.s svojim premož., vstop: 19. 3. 1997.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrže
kot prepozen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep

je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.
Sr-46736
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/05662 z dne 28. 6.
2001 pod št. vložka 1/09927/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5443075
Firma: MAISTER, avtošola, vodenje
knjigovodstva, finančno svetovanje,
d.o.o., Litija, Graška 46
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul. Graška 46, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: POGLAJEN ZLATKO, Maistrova
1,
1270
LITIJA,
vložek:
1.502.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
31. 10. 1990.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.
Sr-46737
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06902 z dne 28. 6.
2001 pod št. vložka 1/20412/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5688094
Firma: FIT FORM proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Glonarjeva 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.517.565,90 SIT
Ustanovitelji: PIJETLOVIĆ MILODRAG,
Crnča 259, DERVENTA BIH, vložek:
1.517.565,90 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.
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Sr-46738
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/10200 z dne 29. 6.
2001 pod št. vložka 1/22580/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5760607
Firma: ARIST trgovina in storitve d.o.o.
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Martinova pot 33, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: CERAR RUDOLF, Martinova pot 33, 1000 LJUBLJANA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 3. 1993; CERAR TATJANA, Brilejeva
14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: – za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu – za
družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

MURSKA SOBOTA
Sr-46716
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2001/00311 z
dne 29. 6. 2001 pod št. vložka
1/01458/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: STANPOL, trgovsko podjetje,
Gornja Radgona, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: SIMONIČEV BREG 2, 9250
GORNJA RADGONA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: POLJANEC STANKO, SIMONIČEV BREG 2, 9250 G0RNJA RADGONA, vložek: 8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.list RS štev. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa
o izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Stran

4282 / Št. 56 / 6. 7. 2001
SLOVENJ GRADEC

Sr-46718
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2001/00330 z
dne 28. 6. 2001 pod št. vložka
1/04741/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5564719
Firma: DOTA trgovsko, proizvodno,
storitveno podjetje, uvoz in izvoz d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Maistrova 11, 2380 SLOVENJ
GRADEC
Osnovni kapital: 1.604.767,00 SIT
Ustanovitelji: PUŠNIK DANICA, Maistrova 11, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
1.604.767,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.
Sr-46719
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2001/00331 z
dne 28. 6. 2001 pod št. vložka
1/04877/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5567459
Firma: MODELLES proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Na Glančniku 6, 2392 MEŽICA
Osnovni kapital: 2.505.102,00 SIT
Ustanovitelji: KRAJNC MIRKO, Brdinje
97, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vložek:
1.252.551,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 1. 1992; DEBELAK JOSEF, Mannerstr. 2, MUNCHEN, vložek: 1.252.551,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 7. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
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izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46720
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2001/00332 z
dne 28. 6. 2001 pod št. vložka
1/08978/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5850126
Firma: LEJLA ŠPORT zunanja in notranja trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trg 57/a, 2391 PREVALJE
Osnovni kapital: 1.504.370,00 SIT
Ustanovitelji: RISTIČ ALEKSANDER, Prisoje 49, 2391 PREVALJE, vložek:
902.622,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 7.
1993; DONIK SEBASTJAN, Čečovje 24,
2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vložek:
601.748,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 10. 1997.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46722
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2001/00335 z
dne 29. 6. 2001 pod št. vložka
1/01964/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5372607
Firma: FUTURA proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zagrad 20, 2391 PREVALJE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: EUCO-INDUSTRIEMESSER GmbH, Rotweg 10, M™NSHEIM,
NEMČIJA, vložek: 2.100.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 24. 3. 1997.
Obrazložitev: Ker je bil ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa zavrnjen, je
sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi boodločalo višje sodišče.

Sr-46721
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2001/00333 z
dne 28. 6. 2001 pod št. vložka
1/08428/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5771102
Firma: DULE podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Na Fari 36, 2391 PREVALJE
Osnovni kapital: 1.518.083,80 SIT
Ustanovitelji: KARNIČNIK DUŠAN, Dobja vas 146, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM,
vložek: 1.518.083,80 SIT, ne odgovarja,
vstop: 25. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o

Sklepi o izbrisu po
35. členu ZFPPod
SLOVENJ GRADEC
Sr-46717
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2001/00329 z
dne 29. 6. 2001 pod št. vložka
1/06864/00 na podlagi prvega odstavka
35. člena Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99), izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:
Firma: ENOT trgovsko in proizvodno
podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: ENOT d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Čečovje 1, 2390 RAVNE NA
KOROŠKEM
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: POLANC ANTON, Čečovje
1, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vložek:
8.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 19. 6.
2001.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor POLANC ANTON, Čečovje 1, 2390
RAVNE NA KOROŠKEM, razrešitev: 19. 6.
2001, zastopa brez omejitev.
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Vpisi po ZGD
Ustanovitve
LJUBLJANA
Rg-3736
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 2000/15594 z dne 28. 2.
2001 pod št. vložka 1/34291/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1585495
Firma: ZRMK TP, tehnološki park za
graditeljstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: ZRMK TP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dimičeva 12, 1000 Ljubljana
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: GI ZRMK, d.d., Dimičeva
12, 1000 Ljubljana, vložek: 2,100.000 SIT,
ne odgovarja, vstop 15. 12. 2000.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Kapevski Duško, Kališka ul. 4, 4000
Kranj, imenovanje: 15. 12. 2000.
Dejavnost: 6521 Finančni zakup (leasing), vpis 28. 2. 2001; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis 28. 2.
2001; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami, vpis
28. 2. 2001; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis
28. 2. 2001; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem, vpis 28. 2. 2001; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem, vpis 28. 2.
2001; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem, vpis 28. 2. 2001; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem, vpis 28. 2. 2001; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.,
vpis 28. 2. 2001; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe, vpis 28. 2. 2001; 7210
Svetovanje o računalniških napravah, vpis
28. 2. 2001; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi, vpis 28. 2. 2001;
7230 Obdelava podatkov, vpis 28. 2.
2001; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami, vpis 28. 2. 2001;
74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, vpis
28. 2. 2001; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja, vpis 28. 2. 2001; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis
28. 2. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis 28.
2. 2001; 7483 Tajniška dela in prevajanje,
vpis 28. 2. 2001; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, vpis 28. 2.
2001.

Spremembe
NOVA GORICA
Rg-209960
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/01095 z dne 10. 9. 1998,
pri subjektu vpisa GATIS-CO, Goriški av-

totransport, trgovina in storitve, d.o.o.,
Šempeter pri Gorici, sedež: Žnidarčičeva 15, 5290 Šempeter pri Gorici, pod
vložno št. 1/01700/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, poslovnih deležev in družbene pogodbe, s temile podatki:
Matična št.: 5496152
Ustanovitelji: Nemec Darko, Miren,
Orehovlje 40, vložek 1,130.473 SIT, Kosmač Darko, Spodnja Idrija, Spodnja Idrija 100, vložek 558.646 SIT, Škabar Sergej, Miren, Miren 82, vložek 1,098.513
SIT, Brešan Boris, Nova Gorica, Ul. bratov Hvalič 13, vložek 1,070.489 SIT, Rojc
Vinko, Dornberk, Stritarjeva 3, vložek
1,107.465 SIT, Švagelj Severin, Štanjel,
Hruščevica 21, vložek 1,257.454 SIT,
Černe Vojko, Šempeter, Cesta na Čuklje
70A, vložek 1,301.154 SIT, Simsič Edi,
Šempeter, Markova pot 3, vložek
1,097.348 SIT, Šiljac Seka, Metlika, Ul.
na trgu 5, vložek 620.079 SIT, Božič Ivan,
Cerkno, Straža 3A, vložek 119.663 SIT,
Močnik Gabrijel, Cerkno, Doljni Novaki
28, vložek 293.699 SIT, Lapajne Simon,
Spodnja Idrija, Govejk 11, vložek 20.089
SIT, Čermelj Vojko, Ajdovščina, I. Kosovela 8, vložek 257.377 SIT, Koron Evgen, Črniče, Batuje 79, vložek 1,422.580
SIT, Gomizelj Tomo, Vipava, Gregorčičeva 21, vložek 928.917 SIT, Mavrič Branko, Dobrovo, Brdice pri Neblem 4, vložek
1,082. 354 SIT, Stepančič Goran, Renče, Vrtoče 16, vložek 1,280.045 SIT, Rusjan Stanislav, Miren, Miren 130, vložek
1,092.398 SIT, Lah Ivo, Dornberk, Kolodvorska 16, vložek 1,011.604 SIT,
Klančič Emil, Renče, Bilje 19A, vložek
474.940 SIT, Spačal Zvonko, Kostanjevica, Kostanjevica 106, vložek 1,017.427
SIT, Mamilovič Franc, Nova Gorica, Rada
Simonitija 11, vložek 2,522.823 SIT, Pavlin Ivan, Nova Gorica, Vinka Vodopivca
33, vložek 1,079.151 SIT, Černe Edvin,
Renče, Oševljek 33, vložek 1,232.224
SIT in Petkovšek Bernard, Idrija, Godovič
1, vložek 20.089 SIT, vsi vstopili 4. 1.
1991, odgovornost: ne odgovarjajo; Vetrih David, Črniče, Batuje 28/F, vložek
176.656 SIT, Černic Marko, Šempeter
pri Gorici, Goriška 16, vložek 714.557
SIT, Lemut Ivan, Ajdovščina, Polževa 29,
vložek 614.911 SIT, Mavrič Darko, Ajdovščina, Na livadi 4, vložek 357.679 SIT,
Terčič Rudi, Renče, Renški podkraj 13/
A, vložek 350.327 SIT, Ferenac Milan,
Dornberk, Prvačina 27, vložek 962.399
SIT in Merlak Anton, Rovte, Rovte 89 A,
vložek 1,061.245 SIT, vsi vstopili 17. 5.
1992, odgovornost: ne odgovarjajo, Mladovan Franko, Šempas, Ozeljan 19/A,
vložek 435.999 SIT, Bandelj Jože, Branik, Zavino 18, vložek 989.113 SIT in
Rogovšek Jožef, Spodnja Idrija, Pod brezami 12, vložek 893.397 SIT, vsi vstopili
18. 11. 1994, odgovornost: ne odgovarjajo, Alpen, Proizvodnja in trgovina Šmartno, d.o.o., Kojsko, Šmartno 3, vložek
19,520.466 SIT, vstop 24. 7. 1997, odgovornost: ne odgovarja in Stibilj Žarko,
Ajdovščina, Ustje 69, izstop 19. 4. 1997.
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Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
KRANJ

Srg 470/2001
Rg-4101
Družba PRAEGOTISK, trgovina in proizvodnja, d.o.o., s sedežem Pševska cesta 18, Kranj, vpisana na reg. vl. št.
1/5811/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo Makovec Tatjana, Ulica Franca Rozmana Staneta 3, Kranj, Krosel Christian, Gladbacher
Strasse 58, Langenfeld in Kosel Johann,
Gladbecher Strasse 58, Langenfeld.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 3. 2001
Srg 752/2001
Rg-4409
Družba BADMINGTON, publiciranje,
produkcija, promocija Kranj, d.o.o., s sedežem Srednje Bitnje 122, Žabnica, vpisana na reg. vl. št. 1/470/00, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Šifrer Andrej, Srednje Bitnje 122, Žabnica.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 4. 2001
Srg 619/2001
Rg-4472
Družba ZIDARSTVO PETERNELJ,
gradbene storitve, d.o.o., Žiri, s sedežem
v Žireh, Dobračevska 16, vpisana na reg.
vl. št. 1/3143/00, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Peternelj Janez, Žiri, Dobračevska 16.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 5. 2001
Srg 927/01
Rg-8132
Družba Arhitektni biro Kranj, d.o.o., s
sedežem v Kranju, Tomšičeva ulica 6,
vpisana na reg. vl. št. 1/2528/00, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo Nadižar Franc, Kranj, Cesta 1. maja 8; Oblak
Tomislav, Ljubljana, Avsečeva ulica 22c;
Šenk Marko, Zgornje Jezersko 59, Zgornje
Jezersko; Pungeršič Alojz, Ljubljana, Ul.
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bratov Babnik 30; Krona Senior, Pooblaščena investicijska družba, d.d., Ljubljana,
Tržaška cesta 116; Pavšič Romana, Kranj,
Tomšičeva 28; Krelj Tanja, Ul. Milene Korbarjeva 10; Slovenski odškodninski sklad,
d.d., Ljubljana, Gregorčičeva 25; Mitrovič
Krelj Maja, Kranj, Ul. Milene Korbarjeve 10;
Nadižar Katjuša, Kranj, Cesta 1. maja 8;
Pungerčič Gregor, Ljubljana, Ul. bratov Babnik 30 in Sekne Stanislav, Kranj, Zoisova
18.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh pod objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 6. 2001

LJUBLJANA
Srg 3606/2001
Rg-4212
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, na predlog družbe
ZEVNIK, družba za promet blaga in storitev,
k.d., Ljubljana, Šmartinska cesta 130, za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe ZEVNIK, k.d., Ljubljana, objavlja sklep:
družba ZEVNIK, družba za promet blaga in storitev, k.d., Ljubljana, Šmartinska cesta 130, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 9. 2.
2001.
Vse obveznosti družbe do tretjih oseb,
zaposlenih in države so poplačane, urejena
so vsa razmerja z delavci družbe.
Ustanovitelja sta Andrej Zevnik, Kamnogoriška ulica 39, Ljubljana in Katrca Šegedin Zevnik, Velike Lašče 108a, Velike Lašče. Vse premoženje preide v last komplementarki Katrci Šegedin Zevnik. Komanditistu Andreju Zevniku se vrne njegov
komanditni vložek. Ustanovitelja prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe, za kar jamčita z vsem
svojim premoženjem.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh o 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 29. 3. 2001
Srg 3841/2001
Rg-8123
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog
Koderman Zdenke, Drenikova ulica 24,
Ljubljana, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe Luneta, svetovanje, storitve in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Galjevica 80, objavlja sklep:
Družba LUNETA, svetovanje, storitve
in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Galjevica
80, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 15. 1. 2001.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.
Ustanoviteljica je Koderman Zdenka,
Drenikova ulica 24, Ljubljana, z ustanovitve-
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nim kapitalom 1,758.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na Koderman Zdenko.
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 5. 6. 2001

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Mercator Gorenjska, d.d., Škofja
Loka, preklicuje štampiljko kvadratne oblike z naslednjo vsebino: M Mercator, Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva 54, Škofja Loka, SP Trg svobode 1, Žiri.
Ob-51627
Petrol, d.d., Ljubljana, Sektor pravne zadeve Ljubljana, preklicuje štampiljko pravokotne oblike, z naslednjo vsebino: PETROL 2, Slovenska naftna družba,
d.d., 1527 Ljubljana, Dunajska c. 50, BS
PTUJ 1, Ptuj, Ormoška cesta 26 b.
Ob-51628

Priglasitveni list
Aubreht Marija, Ljubljanska 21, Ivančna
Gorica, priglasitveni list, opravilna št.
09-9335/94, izdan dne 1. 6. 1994.
gnu-58851
Car Matija, Poznanovci 1, Mačkovci, odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št.
000567/0685/00-46/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnj-59162
Goričan Ksenija, Šentlenart 49, Mislinja,
priglasitveni list, opravilna št. 49-1147/00,
izdan dne 12. 6. 2000. gnq-59230
Grabnar Andreja, Peč 3, Grosuplje, priglasitveni list, opravilna št. 09-0010/93,
matična št. 5209446, izdan dne 6. 12.
1993. gnn-58783
Hrast Hilda, Sp. Gorje 125, Zgornje Gorje, priglasitveni list, opravilna št.
44-0092/90. gnh-59089
Knežević Mišo s.p., Pot na Fužine 29,
Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št.
071684/2960/01-36/2000.
gnp-59331
Levart Franc, Kajuhova 1, Slovenske Konjice, priglasitveni list, opravilna št.
009108/0444/00-61/1995. gni-58842
Melavc Jožef, Zg. Pobrežje 9, Rečica
ob Savinji, priglasitveni list, opravilna št.

35-0703/96, izdan dne 22. 4. 1996.
gni-58788
Pisek Amalija, Jelovška cesta 15, Bled,
priglasitveni list, opravilna št. 44-931/94,
izdan dne 8. 11. 1994. gnb-58695
Poreber Samo s.p., Glavni trg 21, Novo
mesto, priglasitveni list, opravilna št.
038/2325-98, mat. št. 1315188.
gno-58957
Samsa Alojz, Dolenja vas 98, Cerknica,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
051134/0908/01-14/1999, izdana dne
5. 2. 1999. gnd-58793
Šiftar Božena, Levstikova 24, Moravske
Toplice, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
in
obrtno
dovolenje,
št.
000117/0140/00-46/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnp-59006
Versolato Milan s.p., Slavina 21, Prestranek, priglasitveni list, opravilna št.
41-816/96,
mat.
št.
566302.
gnm-59084
Vrhovnik Alojzij, Ceneta Štuparja 40, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
24-1404/195. gne-59017
Zalokar Roman, Krtina 26, Dob, priglasitveni list, opravilna št. 06-1743/95.
gng-59090
Žban Bojan, Bogojina 239, Bogojina, priglasitveni list, opravilna št. 44-0241/94, izdan dne 25. 4. 1994. gnr-58954

Potne listine
Adam Franc, Postojnska ulica 21, Ljubljana, potni list, št. AA 462565, izdala UE
Ljubljana. gnn-59333
Babič Srečko, Cesta zmage 92, Maribor, potni list, št. BA 535711. gnt-58802
Bahar Janez, Albrehtova 78, Škofljica,
potni list, št. BA 971921, izdala UE Ljubljana. gnl-59235
Baraga Ivan, Cesta bratov Milavcev 107,
Brežice, potni list, št. AA 35829, izdala UE
Brežice. gnl-59135
Barič Marko, Železničarska cesta 8, Črnomelj, potni list, št. BA 284677, izdala UE
Črnomelj. gnb-58845
Bebar Marjana, Kidričeva 31, Litija, potni list, št. BA 980906. gnl-59010
Bekrić Osman, Ljubljanska cesta 19,
Rače, potni list, št. AA 569601.
gnt-58702
Bele Marjanca, Klemenova ul. 22, Ljubljana, potni list, št. AA 590204, izdala UE
Ljubljana. gnd-59068
Bele Stanislava, Smrečnikova ulica 40,
Novo mesto, potni list, št. BA 958765, izdala UE Novo mesto. gnf-59166
Bider Robert, Dol. Suha 3, Rečica ob
Savinji, potni list, št. BA 730611, izdala UE
Mozirje. gnq-58805
Bizjak Marjeta, Ručigajeva 2, Kranj, potni list, št. BA 677678. gnx-59148
Bogataj Andreja, Sr. vas 169, Šenčur,
potni list, št. BA 677236. gnk-58986
Božič Verena Ivana, Trg Franca Fakina
39, Trbovlje, potni list, št. AA 269848.
gnd-59168
Bricelj Janez, Jakhlova 3, Šmarje-SAP,
potni list, št. AA 757206, izdala UE Grosuplje. gnr-58958
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Byrne Helena Veronika, Brejčeva 7, Domžale, potni list, št. BA 704025, izdala UE
Domžale. gnj-58862
Cener Jožef, Černelavci, Kranjčeva ulica
1, Murska Sobota, potni list, št. BA 10800,
izdala UE Murska Sobota. gnh-59289
Ceranja Peter, Murnova 4, Ljubljana, potni list, št. AA 710418, izdala UE Ljubljana.
gnf-58741
Colavini Anita, Kal nad Kanalom 135,
Kal nad Kanalom, potni list, št. BA 711865,
izdala UE Nova Gorica. gnv-59175
Colja Domen, Gornje Cerovo 79, Kojsko, potni list, št. BA 658433, izdala UE
Nova Gorica. gny-59347
Crljenković Elvis, Delavska ulica 9, Jesenice, potni list, št. BA 832651, izdala UE
Jesenice. gnl-58810
Čergić Gordana, Polje, Cesta VI/14, Ljubljana, potni list, št. BA 899716, izdala UE
Ljubljana. gny-58772
Debevc David, Deteljica 2, Tržič, potni
list, št. BA 832999. gnq-59280
Divjak Marjan, Brengova 50/a, Cerkvenjak, potni list, št. AA 683318. m-1222
Domanjko Alojz, Očeslavci 39/a, Spodnji Ivanjci, potni list, št. BA 880680, izdala
UE Gornja Radgona. gnt-59177
Fabricijo Dolores, Kozarno 3, Dobrovo v
Brdih, maloobmejno prepustnico, št. AI
43802, izdala UE Nova Gorica. gnz-59046
Faktor Alenka, Šalek 102, Velenje, potni
list, št. BA 430077. gns-58778
Fiedler Alenka, Salierstrasse 38, Waiblingen, Nemčija, potni list, št. AA 645179,
izdalo MZZ RS dne 7. 1. 1993. gng-58765
Gabrovec Marko, Zvodno 48/a, Celje,
potni list, št. BA 505765. gng-59040
Gazvoda Bojan, Tavčarjeva 16, Maribor,
potni list, št. AA 548129. gni-58988
Hafner Jernej, Seničica 15/a, Medvode, potni list, št. AA 597447, izdala UE
Ljubljana. gnw-59074
Hatić Hakija, C C. Tavčarja 3/b, Jesenice, potni list, št. AA 573720, izdala UE
Jesenice. gne-58696
Huskić Alzela, Medvedova 5/b, Kamnik,
potni list, št. BA 909815, izdala UE Kamnik. gnm-58859
Huskić Lejla, Medvedova 5/b, Kamnik,
potni list, št. BA 968638, izdala UE Kamnik. gnn-58858
Imamović Amela, Stantetova ulica 5, Velenje, potni list, št. BA 698777. gnl-58835
Iskra Zdenka, Tavčarjeva 3/b, Jesenice,
potni list, št. AA 443107, izdala UE Jesenice. gnx-58698
Jamnik Jelka, Cesta na Vrhovce 4, Ljubljana, potni list, št. AA 171972, izdala UE
Ljubljana. gnj-59137
Janković Marko, Knezov štradon 53, Ljubljana, potni list, št. AA 462968, izdala UE
Ljubljana. gnc-59273
Jovovič Sandra, Strmeckijeva 18, Ljubljana, potni list, št. BA 796263, izdala UE
Ljubljana. gnu-59201
Jurgec Sandi, Lucija, Čokova ulica 3,
Portorož - Portorose, potni list, št. BA
761507, izdala UE Piran. gnc-59169
Kadrija Laura, Močnikova ul. 8, Ljubljana, potni list, št. BA 949965, izdala UE
Ljubljana. gnt-59202
Kadrija Merdita, Močnikova ul. 8, Ljubljana, potni list, št. BA 884231, izdala UE
Ljubljana. gns-59203

Kavčič Bojan, Pot k studencu 1, Vrhnika, potni list, št. AA 32642, izdala UE Vrhnika. gnh-58714
Knez Andreja, Stare sledi 28, Prevalje,
potni list, št. BA 217641. gnu-59305
Kocjančič Irena, Šmarje 12/b, Koper Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 68758, izdala UE Koper. gni-59063
Komel Goran, Gregorčičeva 12/c, Nova
Gorica, potni list, št. BA 440024, izdala UE
Nova Gorica. gni-58738
Komel Ljubica, Gregorčičeva 12/c,
Nova Gorica, potni list, št. BA 978119, izdala UE Nova Gorica. gnk-58736
Koren Andrej, Šentilj 51/h, Šentilj v
Slov.goricah, potni list, št. BA 978366.
m-1184
Korošec Urška, Slovenska cesta 9/a,
Ljubljana, potni list, št. BA 882943, izdala
UE Ljubljana. gnu-58776
Kosanec Tanja, Gospodinjska ulica 21,
Ljubljana, potni list, št. BA 770870, izdala
UE Ljubljana. gnx-59323
Košak Kristijan, Ul. skladateljev Ipavcev
7, Šentjur, potni list, št. BA 981497, izdala
UE Celje. gnv-59279
Košir Radivoj, Usnjarska 7, Vrhnika, potni list, št. AA 947432. gnb-58720
Košorog Matjaž, Mahovnik 16, Kočevje,
potni list, št. BA 957132, izdala UE Kočevje. gny-59026
Kovačič Martin, Šafarsko 34, Ljutomer,
potni list, št. BA 537720, izdala UE Ljutomer. gnh-58739
Krajačić Janko, Austrasse 3, Rum, Avstrija, potni list, št. BA 102230, izdalo MZZ
RS dne 23. 5. 2001. gnd-58768
Krajnc Miha, Papirniški trg 1, Ljubljana,
potni list, št. BA 901594, izdala UE Ljubljana. gnk-59186
Kropec Mojca, Trnovec nh, Slovenska
Bistrica, potni list, št. BA 825967.
gnh-59189
Lalović Borivoj, Zadružna ulica 12, Murska Sobota, potni list, št. BA 971423, izdala UE Murska Sobota. gnm-58734
Lauer Marija, Wilmersdorferstrasse 165,
10585 Berlin, Nemčija, potni list, št. BA
167197. gnd-59018
Lemeš Edina, Tavčarjeva ulica 11, Kranj, potni list, št. BA 924510, izdala UE Kranj. gnj-58812
Lesjak Mojca, Parecag 77/a, Sečovlje Sicciole, maloobmejno prepustnico, št. AI
145275, izdala UE Piran. gnb-58745
Longar Jožica, Golnik 136, Golnik, potni list, št. CA 016282. gnf-58716
Lovšin Marjan, Mokrška 4, Ljubljana, potni list, št. BA 886367, izdala UE Ljubljana.
gnp-59306
Maksić Sladžana, Mucherjeva 3, Ljubljana, potni list, št. BA 707233, izdala UE Ljubljana na ime Todič Sladžana. gnz-59321
Mancević Dmitrij, Klopčičeva 4, Ljubljana, potni list, št. BA 874858, izdala UE
Ljubljana. gnx-58873
Markoja Radovan, Martina Krpana 7, Ljubljana, potni list, št. BA 312495, izdala UE
Ljubljana. gny-59022
Markovič Bogdan, Rožna dolina, Cesta
II/11a, Ljubljana, potni list, št. AA 432378,
izdala UE Ljubljana. gnk-59265
Mašera Mateja, Tbilisijska 120, Ljubljana, potni list, št. BA 313457, izdala UE
Ljubljana. gnh-59343
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Medved Dijana, Gradiška 119, Pesnica
pri Mariboru, potni list, št. BA 803954.
m-1176
Medved Martina, Gradiška 119, Pesnica pri Mariboru, potni list, št. BA 803955.
m-1175
Mesarič Štefan, Noršinci 14, Martjanci,
potni list, št. BA 734643, izdala UE Murska
Sobota. gnp-59181
Minić Slobodan, Prvomajski trg 2, Piran
- Pirano, potni list, št. AA 511349, izdala
UE Piran. gnl-59060
Minić Slobodan, Prvomajski trg 2, Piran
- Pirano, maloobmejno prepustnico, št. AI
122879, izdala UE Piran. gnm-59059
Mirtič Peter, Ul. Gorenjskega odreda 8,
Kranj, potni list, št. BA 718096, izdala UE
Kranj. gnt-59027
Mlakar Gorazd, Travnik 25, Cerkno, potni list, št. BA 581803. gny-59147
Močnik Jure, Bakovniška cesta 24, Kamnik, potni list, št. BA 678597. gni-59038
Mozetič Marjan, Miren 166, Miren, maloobmejno prepustnico, št. AI 80960, izdala UE Nova Gorica. gnp-59056
Mozetič Matej, Lukežiči 33/a, Renče,
potni list, št. BA 936678, izdala UE Nova
Gorica. gnq-59055
Možina Aleksander, Reboljeva 16, Ljubljana, potni list, št. BA 902486, izdala UE
Ljubljana. gnw-59324
Muratović Muhidin, Strossmayerjeva ulica 10, Maribor, potni list, št. AA 856651.
gnr-58804
Napečnik Tomaž, Rozmanova 1, Slovenj Gradec, potni list, št. AA 917848, izdala
UE Slovenj Gradec. gnv-59058
Ogradi Ferdinand, Latkova vas 156, Žalec, potni list, št. BA 367418. gnr-58754
Ojsteršek Blaž, Oblakova ulica 32, Celje, potni list, št. BA 539681. gng-58840
Pelicon Jana, Kvedrova 9, Koper - Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
13032, izdala UE Koper. gnq-58755
Peric Severina, Cankarjeva ulica 22,
Nova Gorica, potni list, št. BA 177675, izdala UE Nova Gorica. gnu-59051
Peric Severina, Cankarjeva ulica 22,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 69381, izdala UE Nova Gorica.
gnv-59050
Pirnar Jernej, Gasilska cesta 27, Senovo, potni list, št. P00049666. gnj-58987
Pogačar Ivan, Posdavec 27, Podnart,
potni list, št. AA 83620. gnb-58795
Povšnar Mirko, Lokev 112, Lokev, potni
list, št. AA 165228. gnp-59031
Race Denis, Zupančičeva 6, Ilirska Bistrica, potni list, št. BA 960374. gne-58867
Race Marinka, Zupančičeva 6, Ilirska Bistrica, potni list, št. AA 419624. gnf-58866
Ričko Zdenko, Polička vas 8, Jarenina,
maloobmejno prepustnico, št. AG 15556.
m-1180
Rihter Anika, Rojčeva 11, Ljubljana, potni list, št. BA 666043, izdala UE Ljubljana.
gnt-59302
Sedej Ivan, Dolenji Novaki 1, Cerkno,
potni list, št. AA 275557. gnj-59187
Simeunović Nebojša, Cesta v Pečale 40,
Ljubljana, potni list, št. BA 949279, izdala
UE Ljubljana. gno-59157
Simović Marjan, Vrtojbenska cesta 40,
Šempeter pri Gorici, potni list, št. AA
549872, izdala UE Nova Gorica. gnx-59048
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Skubic David, Ložnica pri Žalcu 3/c, Žalec, potni list, št. BA 966894, izdala UE
Žalec. gnh-59064
Smonkar Saša, Komanova 41, Ljubljana, potni list, št. BA 883688, izdala UE
Ljubljana. gnx-58723
Sodja Boštjan, Blejska Dobraba 63/c,
Blejska Dobrava, potni list, št. BA 679087,
izdala UE Jesenice. gno-58807
Starman Miha, Kosovelova ulica 20, Žiri,
potni list, št. BA 482862, izdala UE Škofja
Loka. gnm-59334
Stermecki Peter, Lokrovec 46, Celje,
potni list, št. BA 319692. gnz-59146
Stojanović Milica, Snebersko nabrežje
49, Ljubljana, potni list, št. AA 602993,
izdala UE Ljubljana. gnx-58948
Syla Rozafete, Cesta v Lokrovec 33, Celje, potni list, št. BA 897200. gnv-59275
Šef Tomaž, Posavskega 21, Ljubljana,
potni list, št. AA 168697, izdala UE Ljubljana. gnm-58984
Šemić Sanel, Tržaška cesta 10, Ljubljana, potni list, št. CA 35664, izdala UE Ljubljana. gnu-58701
Šmigoc Mojca, Nušičeva ulica 5, Celje,
potni list, št. AA 183413. gnn-59133
Štepec Martin, Bizoviška 31, Ljubljana-Dobrunje, potni list, št. AA 171534, izdala UE Ljubljana. gnb-59170
Šušmelj Andreja, Prvačina 58/c, Prvačina, potni list, št. BA 201670, izdala UE
Nova Gorica. gno-59057
Tajher Vladimir, Gračič 15, Zreče, potni
list, št. BA 492087, izdala UE Slovenske
Konjice. gnp-59256
Tomažič Olga, Gladomes 75, Zgornja
Ložnica, potni list, št. BA 103878.
gnd-59193
Trbovc Uroš, Kompole 189, Štore, potni list, št. BA 683668. gns-58803
Trogar Ana, Gomolsko 57, Gomilsko,
potni list, št. AA 578835. gnw-59299
Urbančič Maks, Jakčeva ulica 18, Ljubljana, potni list, št. AA 59570, izdala UE
Ljubljana. gno-59257
Vadnjal Katjuša, Parje 25, Pivka, potni
list, št. BA 904625, izdala UE Postojna.
gnq-59330
Valantič Aleš, Grgar 24, Grgar, maloobmejno prepustnico, št. AI 74251, izdala UE
Nova Gorica. gnr-59179
Valentič Grega, Vojkova 91, Ljubljana,
potni list, št. AA 316150, izdala UE Ljubljana. gnh-58664
Vidović Slobodan, Reboljeva ulica 3, Ljubljana, potni list, št. AA 710729, izdala UE
Ljubljana. gnf-58766
Zavadlak Radivoj, Vrtojba, Krožna cesta
3/b, Šempeter pri Gorici, maloobmejno
prepustnico, št. AI 52419, izdala UE Nova
Gorica. gnw-59049
Zazijal Hilda, Brdce 1, Frankolovo, potni
list, št. BA 205307. gno-59032
Zupan Valerij, Zasip, Sebenje 58, Bled,
potni list, št. BA 833184. gnd-58743
Zupanc Marjan, Tevče 15, Laško, potni
list, št. AA 140132. gne-59042
Zupančič Dunja, Župančičeva 10, Ljubljana, potni list, št. P00020443. gne-59142
Živadinov Dragan, Župančičeva 10, Ljubljana, potni list, št. AA 862213, izdala UE
Ljubljana. gnd-59143
Živko Tomaž, Strossnajerjeva 36, Maribor, potni list, št. AA 778689. gnx-59298
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Živković Pavo, Česnikova ulica 14, Ljubljana, potni list, št. BA 899377, izdala UE
Ljubljana. gnx-58848

Osebne izkaznice
Bespalec Andrej, Podskrajnik 13, Cerknica, osebno izkaznico, št. 296548.
gny-58747
Binter Špela, Rašiška 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 412312. gnj-59112
Blatnik Alojzija, Trg revolucije 16, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 9932. gnw-59199
Bobič Živo, Kolezijska ulica 25, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 223612.
gnz-59346
Bogataj Suljanović Saša, Podlubnik 154,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 390848.
gnn-59158
Budinski Julijan, Kersnikova cesta 2, Velenje, osebno izkaznico, št. 175033.
gnx-59198
Celarec Karmen, Vrzdenec 37, Horjul,
osebno izkaznico, št. 571335. gnz-58946
Čaušević Hasib, Cesta na Bokalce 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 38609.
gno-58707
Čelik Leon, Celovška 163, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 22919. gnx-58823
Čevnik Jure, Pameče 81, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št. 449762.
gns-59178
Čuček Dušica, Zagrad 33/a, Celje, osebno izkaznico, št. 450942. gnc-59144
Delić Đulizara, Štepanjska cesta 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 655814.
gne-59092
Dobravec Jožef, Spodnja Jablanica 7,
Šmartno pri Litiji, osebno izkaznico, št.
187080. gnm-59184
Domjanič Rudolf, Kamnogoriška 47, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 357.
gne-58767
Drovenik Viktor, Cesta talcev 27, Velenje, osebno izkaznico, št. 107756.
gng-58815
Duhanić Vladimira, Rožično 3, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 693444. gnk-58711
Dujec Milan, Vodnikova ulica 14, Črnomelj, osebno izkaznico, št. 641410.
gny-59247
Dvoršek Mujagić Zlata, Padna 19, Sečovlje - Sicciole, osebno izkaznico, št.
221954. gnw-58749
Đukić Slavko, Vodnikova 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 463201. gnk-59161
Es Mitja, Ljubljanska cesta 24/a, Velenje, osebno izkaznico, št. 804913.
gnm-58834
Feketija Sandra, Spominska ulica 23,
Celje, osebno izkaznico, št. 315038.
gnu-58801
Flajs Boštjan, Hinje 5, Šentjanž, osebno
izkaznico, št. 167090. gny-59047
Franca Šefčet, Vojčeva 16, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 226487. gno-58732
Glavač Jani, Dobovec 37, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 337988. gnw-58849
Glavač Jožef, Panonska 90, Beltinci,
osebno izkaznico, št. 791352. gnu-59176
Golež Ludvik, Rakovec 11, Grobelno,
osebno izkaznico, št. 178071. gnq-59180

Gradišar Janez, Rašica 66, Velike Lašče, osebno izkaznico, št. 497615.
gnf-59241
Hartman Zemljič Gabriela, Titova 26,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
392838. gni-58763
Hribar Alen, Savinjska 28, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 199586. gnx-58998
Hribar Petra, Kajuhova 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 480633. gnk-59086
Hribar Sašo, Neubergerjeva 22, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 263510.
gnf-58666
Hrnčič Ivan, Laze 4/a, Velenje, osebno
izkaznico, št. 33724. gnq-58705
Igličar Ljudmila, Reteče 7, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 328747. gnd-59218
Ivačič Štraus Irena, Kmečka pot 9, Celje, osebno izkaznico, št. 30791.
gns-59103
Jager Franc, Na tičnico 1, Šentjur, osebno izkaznico, št. 671177. gnd-58818
Jakoš Aleš, Fužina 7, Zagradec, osebno
izkaznico, št. 1485. gnv-59325
Jakša Frančiška, Grablovičeva 36, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 491666.
gni-59288
Kalan Lipar Ingeborg, Dermotova ulica
10, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
817432. gnp-59131
Kimovec Vinko, Bukovica 56, Vodice,
osebno izkaznico, št. 34898. gnv-58725
Kocbek Brigita, Tomšičeva 17, Maribor,
osebno izkaznico, št. 360486. gnb-59145
Kolar Dren, Velike Lašče 71, Velike Lašče, osebno izkaznico, št. 429958.
gnd-59293
Komel Ljubica, Gregorčičeva 12/c,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
371546. gnj-58737
Konculić Tomislav, Šlandrova 7, Radomlje, osebno izkaznico, št. 514721.
gnf-59216
Koprivnikar Urška, Beblerjev trg 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 120017.
gnq-58855
Kos Genovefa, Celjska 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 53582. gnm-59159
Kostjukovskij Polona, Molniške čete 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 689208.
gnb-59220
Košorog Gregor, Mahovnik 16, Kočevje, osebno izkaznico, št. 19228.
gns-59028
Kovač Željko, Ljubeljska 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 2072. gnb-59120
Kožuh Ivan, Cesta na grad 23, Sevnica,
osebno izkaznico, št. 631353. gnk-58761
Kračun Lidija, Črešnjice 1, Frankolovo,
osebno izkaznico, št. 405873. gns-59278
Kragolnik Ingrid, Kosnica pri Celju 61,
Celje, osebno izkaznico, št. 567330.
gnv-58700
Kraigher Ana, Verbičeva 33/c, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 413096.
gnv-59150
Kraljić Nemet Marija, Novo naselje 7,
Bistrica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
408791. gnf-58816
Kristan Bernarda, Puštal 91, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 433470.
gng-59215
Križman Nino, Maistrova 23, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št. 383135.
gnb-59295
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Kšela Iztok, Ul. Pohorskega bataljona
87, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
394412. gnh-58964
Kuhar Deziderij, Breg 48, Žirovnica, osebno izkaznico, št. 725311. gnk-58811
Kuntarič Silvo, Dunajska 329, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 827959. gnn-58808
Kužnik Roman, Trata XV/4, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 101905. gnx-58748
Majhen Tomaž, Zgornja Brežnica 11, Laporje, osebno izkaznico, št. 106859.
gnk-59061
Marinčič Janez, Žabnica 11, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 314129.
gnx-58773
Miloš Ana, Goriče 2, Postojna, osebno
izkaznico, št. 689158. gni-58838
Mlakar Marija, Kotlje 140, Kotlje, osebno izkaznico, št. 698378. gnv-58750
Močnik Jure, Bakovniška cesta 24, Kamnik, osebno izkaznico, št. 190245.
gnh-59039
Movrin Marko, Cesta v Rošpoh 113, Kamnica, osebno izkaznico, št. 361170.
gnw-59249
Mustovar Bogdan Živan, Ponoviče 20,
Litija, osebno izkaznico, št. 175550.
gnc-59069
Novak Tanja, Cankarjeva 27, Trebnje,
osebno izkaznico, št. 342609. gnk-59290
Oblak Breda Marija, Pod topoli 51, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 684524.
gno-58982
Obrovnik Sebastijan, Božje 22, Oplotnica, osebno izkaznico, št. 63290.
gnq-59255
Orehek Zvonko, Zg. Bitnje 178, Žabnica, osebno izkaznico, št. 764414.
gnq-58980
Ovniček Veronika, Hrastje 122, Kranj,
osebno izkaznico, št. 269248. gns-59303
Pahor Robert, Bratov Hvalič 95, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 25981.
gnn-58883
Pavlović Branka, Plešičeva ulica 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 351257.
gnr-59154
Pečovnik Matevž, Kamniška 18, Maribor, osebno izkaznico, št. 289498.
gnd-59043
Pedljić Ljubica, Vaška pot 45, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 358377. gny-58722
Perušek Marija, Poklukarjeva 9/b, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 279149.
gnj-59312
Petrovec Mojca, Vojkova cesta 71, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 557263.
gnm-59013
Plošinjak Mirko, Mala vas 37/a, Gorišnica, osebno izkaznico, št. 309221.
gne-59167
Podbevšek Jožefa, Vodnikova 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 85360.
gns-59228
Poljanšek Franc, Bela peč 6, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 688535. gnl-58860
Polovšak Marta, Chengdujska cesta 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 38552.
gnu-59126
Popović Darko, Ulica Štravhovih 39, Maribor, osebno izkaznico, št. 177877.
gnt-59277
Prelog Janez, Cesta talcev 36, Medvode, osebno izkaznico, št. 686131.
gng-59315

Puhner Aleksander, Borova vas 24, Maribor, osebno izkaznico, št. 72199. m-1169
Raković Majda, Adamičeva ulica 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 428839.
gnk-59036
Ramšak Andreja, Raičeva ulica 135, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 185537.
gno-59307
Ravbar Nikolaja, Lepa cesta 40, Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št.
844663. gnw-59174
Ričko Zdenko, Polička vas 8, Jarenina,
osebno izkaznico, št. 830359. m-1179
Rizman Terezija, Groharjeva 5, Maribor,
osebno izkaznico, št. 11998. gni-59138
Stanojevič Daliborka, Sp. Brežnica 33,
Poljčane, osebno izkaznico, št. 117072.
gnv-58800
Stojanović Milica, Snebersko nabrežje
49, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
636802. gny-58947
Subotić Nenad, Polje, Cesta XII/2, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 817410.
gnh-59314
Šabani Sami, Makuceva 28, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 292453. gnt-59227
Šinko Darko, Pijava Gorica 203, Škofljica, osebno izkaznico, št. 535474.
gnx-59223
Šprohar Ivana, Goriška 57, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 209410. gnd-59318
Taloš Josip, Cesta na Markovec 1/c,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
503347. gnj-58762
Tipič Danica, Hudovernikova 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 42716.
gnc-58819
Torkar Lidija, Otoki 25, Železniki, osebno izkaznico, št. 637112. gnf-59291
Trogrlič Vinko, Cesta Jaka Platiše 13,
Kranj, osebno izkaznico, št. 301834.
gnd-59301
Trtnik Alan, Anžurjeva 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 241638. gnz-59021
Tumanoska Verica, Bukovžlak 78, Celje,
osebno izkaznico, št. 230648. gnb-59045
Tupy David, Črnivska ulica 7, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 189248. gnl-59210
Uduč Aleš, Bilečanska ulica 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 483092.
gnw-58949
Valentič Grega, Vojkova 91, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 345832. gng-58665
Vampelj Adrijana, Pudob 55, Stari trg pri
Ložu, osebno izkaznico, št. 155176.
gnq-58780
Vampelj Branko, Pudob 55, Stari trg pri
Ložu, osebno izkaznico, št. 870635.
gno-58782
Vampelj Klemen, Pudob 55, Stari trg pri
Ložu, osebno izkaznico, št. 870651.
gnl-58785
Vampelj Primož, Pudob 55, Stari trg pri
Ložu, osebno izkaznico, št. 870683.
gnm-58784
Vojsk Terezija, Muretinci 8, Gorišnica,
osebno izkaznico, št. 714044. gnm-59309
Vončina Natalija, Oplotniška 8/a, Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št. 49423.
gnh-59139
Vrabec Sanja, Preserje 34, Preserje,
osebno izkaznico, št. 849584. gni-58663
Zadnikar Alojzij Marijan, Dolenjska cesta
305, Škofljica, osebno izkaznico, št.
417482. gnx-59023
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Zajamšek Stanislava, Selivec 19, Šentjanž pri Dravogradu, osebno izkaznico, št.
663699. gng-59140
Zore Štefanija, Zagorica 30, Stahovica,
osebno izkaznico, št. 751195. gne-58717
Zorec Marjan, Bresnica 79, Podgorci,
osebno izkaznico, št. 711220. gnr-59304
Zupančič Milan, Kožlevec 3/a, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 130545.
gnx-59348
Ženko Zdenka, Na Podrtem 18, Maribor, osebno izkaznico, št. 789547.
gnp-59281
Žigon Matej, Drabosnjakova 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 747230.
gnn-59183
Žugelj Rudolf, Majgajeva ulica 14, Celje,
osebno izkaznico, št. 67198. gnc-58744

Vozniška dovoljenja
Ahmetaj Nazmije, Črmošnjice 5, Semič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
75398, izdala UE Ljubljana. gnc-58719
Ampov Igor, Ljubeljska ulica 23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
970584, reg. št. 192151, izdala UE Ljubljana. gne-59267
Antolovič Ksenija, Pobočna 6, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6063,
izdala UE Izola. gnz-58671
Arko Pavla Marija, Kosovelova ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 850110, reg. št. 70449, izdala UE
Ljubljana. gno-58786
Arnež Katarina, Zgornje Stranje 33, Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19368, izdala UE Kamnik. gny-59272
Avgustinčič Tomaž, Brilejeva ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1419417, reg. št. 190908, izdala UE Ljubljana. gnz-59246
Ažman Aleksander, H. Verdnika 24, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S 1424190.
gnc-59119
Bajuk Uroš, Dunajska cesta 149, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1367159, reg. št. 234496, izdala UE Ljubljana. gnm-59134
Balaj Lujzin, Meljska cesta 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
93234. m-1187
Benčina Danijela, Grčna 75, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica. gnc-59269
Blažica Marjana, Delpinova 14/b, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, št. 43571.
gnw-59024
Bobič Živo, Kolezijska ulica 25, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
447275, reg. št. 35679, izdala UE Ljubljana. gnb-59345
Bračun Suzana, Botričnica 11, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11951,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnd-58843
Bratina Gregor, Borova vas 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
873430, reg. št. 108633. m-1221
Brčan Mateja, Zgornja Draga 29, Višnja
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1356094, reg. št. 21667, izdala UE Grosuplje. gnb-59195
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Brglez Marinka, Brezje pri Oplotnici 9,
Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 23329, izdala UE Slovenska Bistrica. gnh-58839
Budimir Srečko, Cesta v Hotinje 27, Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 434704, reg. št. 88851,
izdala UE Maribor. m-1220
Buh Jože, Črni vrh 25, Polhov Gradec,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 52/2001. gnk-59336
Byrne Helena Veronika, Brejčeva 7, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1052210, reg. št. 30121, izdala UE Domžale. gnk-58861
Cepin Janko, Škofja vas 48/b, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 23760. gnm-58759
Cerar Monika, Zamarkova 4a, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1230549, reg. št. 113876.
m-1199
Čehovin Brina, Mirka Pirca 7, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11669,
izdala UE Sežana. gnw-59124
Čevnik Jure, Pameče 81, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
12079. gnx-59123
Čotar Nataša, Stritarjeva 6, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, št. 26062.
gnc-58973
Ćoćaj Mamut, Gregorčičeva 55, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 09061.
gnj-58962
Demšar Irena, Novo Polje, Cesta V/6,
Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 483970, reg. št. 20984, izdala
UE Ljubljana. gnt-59252
Denšer Magdalena, Cesta Cirila Kosmača 53, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1370050, reg. št. 217142,
izdala UE Ljubljana. gnt-59327
Dilica Velimir, Goriška 3, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št. 12995.
gnn-59233
Dobrotinšek Anton, Želče 2/a, Vojnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 23375. gns-59053
Dolinar Simon, Suška cesta 18, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15778, izdala UE Škofja Loka. gnl-58735
Draganić Davor, Titova 44, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 912545,
reg. št. 103043. m-1183
Drolc Petra, Količevo 50, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1069206,
reg. št. 30939, izdala UE Domžale.
gni-58863
Dujec Milan, Vodnikova ulica 14, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 1243, izdala UE Črnomelj.
gnx-59248
Dvoršek Mujagić Zlata, Padna 19, Piran
- Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6919, izdala UE Piran. gno-58682
Đuretić Marina, Kržišnikova ulica 3, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1371874, reg. št. 235811, izdala UE Ljubljana. gng-58944
Fende Klemen, Tekstilna 10/a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1155397, reg. št. 48077, izdala UE Kranj.
gnq-59205
Foški Valter, Celovška cesta 185, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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1137973, reg. št. 216270, izdala UE Ljubljana. gnw-59003
Gartnar Klemen, Britof 187, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1468996,
reg. št. 48203, izdala UE Kranj. gne-59342
Gašperšič Peter, Dunajska cesta 105,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1106280, reg. št. 188336, izdala UE
Ljubljana. gnv-59054
Gerovac Marjan, Pločanska ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 446047, reg. št. 105815, izdala UE
Ljubljana. gnz-59196
Gert Denis, Ilirska 15, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1220800, reg.
št. 102377, izdala UE Maribor. m-1217
Girandon Jure, Novo Polje, Cesta
XVII/11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 999792, reg. št. 209757, izdala
UE Ljubljana. gnx-59152
Glavač Jani, Dobovec 37, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
12806, izdala UE Trbovlje. gnv-58850
Gosar Mateja, Klemenčičeva ulica 1, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 52/2001. gnp-59285
Grašič Marjan, Hočko Pohorje 26, Pohorje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
911204, reg. št. 39152. m-1195
Gričnik Ivan, Selo pri Polskavi 7, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20464, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnf-58841
Grosar Damijan, Šolska 8, Solkan, vozniško dovoljenje. gnt-58752
Grujanović Dragoslav, Ulica Iga Grudna
20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S 933615, reg. št. 92510,
izdala UE Ljubljana. gnr-58854
Guljaš Mitja, Runarsko 1, Nova Vas, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 216946,
reg. št. 185464, izdala UE Ljubljana.
gns-58728
Hodnik Igor, Dolenje Sušice 15, Dolenjske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 20320, izdala UE Novo mesto.
gnq-59105
Hodnik Valter, Krožna cesta 2, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, št. 29513.
gnl-58960
Hren Robert, Pod Gonjami 110, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
16793, izdala UE Ravne na Koroškem.
gny-58972
Hren Tomaž, Ruska 14, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1331677,
reg. št. 100206. m-1198
Hribar Matej, Slovenska cesta 8, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S
1474663, reg. št. 36120, izdala UE Domžale. gnb-58874
Iljevec Štefan, Pokoše 2, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1073,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnn-58683
Jagodič Petra, Vrbno 41/a, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9383, izdala UE Šentjur pri Celju. gno-59282
Jakopina Dragislava, Lavričeva 18, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
334365, reg. št. 44190, izdala UE Maribor. m-1203
Janković Zorka, Preglov trg 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1002381, reg. št. 170221, izdala UE Ljubljana. gny-58822

Jauk Marjan, Zlatoličje 11/č, Starše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 304211,
reg. št. 86716. m-1189
Jelenčič Sadet, Adamičeva cesta 1/c,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 709406, reg. št. 10738, izdala UE
Grosuplje. gnz-58900
Jenko Emil, Potok pri Komendi 3, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 18803, izdala UE Kamnik.
gnq-59005
Jošt Uroš, Pokopališka pot 7, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 806372,
reg. št. 31213, izdala UE Kranj. gnr-59129
Jud Zlata, Temlinova ulica 15, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 18467.
gno-59107
Jukić Tomislav, Šuštarjeva kolonija 10,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 11580, izdala UE Trbovlje. gnf-59016
Junc Frančišek, Šentpeter 45, Otočec,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 5911,
izdala UE Novo mesto. gnu-59101
Kalan Lipar Ingeborg, Dermotova ulica
10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 484079, reg. št. 84980, izdala
UE Ljubljana. gnq-59130
Kerovec Mojca, Stari grad 23, Makole,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23001,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnp-58681
Ketiš Drago, Satahovci 58/c, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. ABC, št.
23115, izdala UE Murska Sobota.
gnr-59329
Kidrič Ivan, Tekačevo 62/a, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 16120, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnn-58983
Knez Tomaž, Zgornje Gameljne 38/a,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1043279, reg. št. 207623, izdala UE Ljubljana. gnv-59350
Kodre Sašo, Ločica ob Savinji 49, Polzela, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1102492, izdala UE Žalec. gnr-59208
Kokolj Gabriel, Razgledna pot 24, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S 1498214,
izdala UE Jesenice. gnw-58999
Kolar Dren, Velike Lašče 71, Velike Lašče, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1458718, reg. št. 242202, izdala UE Ljubljana. gnc-59294
Komel Ljubica, Gregorčičeva 12/c,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, št.
44324, izdala UE Nova Gorica. gnw-58674
Končan Leonida, Ragovska 10/a, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22306, izdala UE Novo mesto. gnd-59118
Kopitar Sam, Višnja vas 11/b, Vojnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 46684.
gnn-58833
Koren Franc, Veliki kamen 66, Koprivnica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 4404. gnm-59034
Korez Silva, Milčinskega 12, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 31622.
gng-58990
Korošec Miran, Kidričeva 76, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 674,
izdala UE Ljutomer. gnu-58976
Kos Matic, Podlubnik 112, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
25051, izdala UE Škofja Loka. gnb-58945
Košak Kristjan, Ul. skladateljev Ipavcev
7, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
št. 8429, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnm-59284
Kozar Vasilij, Lepi pot 14/c, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
740037, reg. št. 32057, izdala UE Murska
Sobota. gnl-59110
Kračman Andrej, Trnovec 31, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1482174, reg. št. 240975, izdala UE Ljubljana. gni-59113
Krebs Marko, Gubčeva ulica 14, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
204527, izdala UE Litija. gnk-59136
Krejič Danijel, Opekarniška 10/a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št. 46673.
gno-58907
Križanič Dušan, Lipa 15, Beltinci, vozniško dovoljenje, št. 38678. gnn-59108
Križnar Franc, Reteče 12, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9936,
izdala UE Škofja Loka. gnf-58791
Kržan Anton, Gubčeva ulica 8, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 8488,
izdala UE Brežice. gnu-59276
Kšela Iztok, Ul. Pohorskega bataljona
87, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 1043333, reg. št. 202953,
izdala UE Ljubljana. gne-58967
Kučezić Dragoslav, Log 3, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7181.
gnj-59237
Kuhar Barbara, Chengdujska cesta 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1287248, reg. št. 200905, izdala UE
Ljubljana. gni-59163
Kuntarič Silvo, Dunajska 329, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1050951, reg. št. 209961, izdala UE Ljubljana. gnm-58809
Lajh Janez, Zg. Hajdina 88/a, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
9746, izdala UE Ptuj. gne-58992
Lapornik Anton, Loka pro Zidanem mostu 96, Loka pri Zidanem Mostu, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1515081, reg.
št. 11493. gny-59097
Leban Saša, Dolje 2, Tolmin, vozniško
dovoljenje, št. 1380282, izdala UE Tolmin.
gnw-58678
Lipovec Aleksander, Poštni vrt 14, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3069, izdala UE Logatec. gns-59253
Logar Samo, Borisa Kidriča 1, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BCH,
št. 17511, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnv-58975
Lokar Mirko, Vodnikova cesta 44, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 293938, reg. št. 27549, izdala UE Ljubljana. gnt-58852
Lovko Peter, Peščenek 7, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, reg. št.
4893, izdala UE Cerknica. gnv-59025
Lutman Samo, Stjenkova 48, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje.
gnt-58677
Maček Klavdjo, Prvomajska 56, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Nova Gorica. gnu-58751
Mahnič Borut, Mali otok 3, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
13877, izdala UE Postojna. gnu-59076
Makuc Damijan, Dolenja Trebuša 70/d,
Slap ob Idrijci, vozniško dovoljenje, št.
301278, izdala UE Tolmin. gnk-58961

Maloprav Romana, Brode 21, Vransko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1044652, izdala UE Žalec. gnp-58831
Marguč Aleš, Linhartova cesta 64, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1189424, reg. št. 219716, izdala UE Ljubljana. gnq-59030
Marolt Aleš, Vevška cesta 30, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
842131, reg. št. 152209, izdala UE Ljubljana. gnx-59073
Mašera Damjan, Spodnje Sečovo 70/f,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
A do 125 ccm, BGH, št. 16216, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnz-58771
Maučec Bojan, Kolmanova 36, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
716900, reg. št. 73910, izdala UE Maribor. m-1170
Maver Ksenija, Suhadolčanova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 933276, reg. št. 11839, izdala UE
Ljubljana. gnj-58662
Medved Miha, Stanka Bloudka 19, Idrija, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1269006, reg. št. 11406, izdala UE Idrija.
gns-59128
Melaher Stanislav, Velike Brusnice 116,
Brusnice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 29637, izdala UE Novo mesto.
gnz-59100
Mestek Alojz, Udarna 7, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 795084,
izdala UE Jesenice. gnl-58710
Mežnar Franc, Brezovica pri Stopičah 6,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 15090, izdala UE Novo mesto.
gnx-59098
Milić Tine, Tominškova ulica 64, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1190520, reg. št. 209152, izdala UE Ljubljana. gnh-59214
Minič Slobodan, Trg 1. maja 2, Piran Pirano, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
5690. gns-58978
Mitič Petra, Cesta zmage 16, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1497827, izdala UE Zagorje ob Savi.
gne-58692
Mozetič Matej, Lukežiči 33/a, Renče,
vozniško dovoljenje. gnf-58966
Mramor Majda, Kvedrova cesta 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1189367, reg. št. 80337, izdala UE Ljubljana. gnl-58885
Nemeš Avgust, Kardeljeva 96, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
58132, reg. št. 5954, izdala UE Lenart.
m-1200
Nograšek Andrej, Tunjiška mlaka 23/a,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 15419, izdala UE Kamnik. gnh-58789
Novak Branko, Podkraj 16, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1399949, izdala UE Žalec. gnv-59250
Novak Marko, Kraška ulica 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
644323, reg. št. 129106, izdala UE Ljubljana. gno-59332
Obradović Mile, Krožna pot 8/a, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
6720, izdala UE Vrhnika. gnd-58893
Okorn Robert, Žalna 3/a, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 19947, izdala UE Grosuplje. gnb-59070
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Omerza Franc, Dolenje Radulje 41, Škocjan, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
311642, reg. št. 4902. gnj-58837
Ozimek Angelca, Sela pri Šumberku 4,
Žužemberk, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 906772, reg. št. 4230, izdala
UE Trebnje. gnb-59020
Ozvaldič Katja, Pernovo 27, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1400271,
izdala UE Žalec. gnv-59300
Pahor Robert, Bratov Hvalič 95, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, št. 30256.
gnx-58673
Pantić Srpko, Krivec 70, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 842370,
reg. št. 66383, izdala UE Ljubljana.
gnu-58726
Pavlović Branka, Plešičeva ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1433603, reg. št. 241022, izdala UE Ljubljana. gns-59153
Pedljić Ljubica, Vaška pot 45, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
482896, reg. št. 143282, izdala UE Ljubljana. gnz-58721
Peklaj Matejka Ivana, Glavarjeva ulica
45, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1191805, reg. št. 137328,
izdala UE Ljubljana. gnr-59004
Petrič Milena, Celovška cesta 269, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
654277, reg. št. 111859, izdala UE Ljubljana. gnt-59002
Petrovec Mojca, Vojkova cesta 71, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
812860, reg. št. 157938, izdala UE Ljubljana. gnn-59012
Pirc Romana, Šercerjeva ulica 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076647, reg. št. 203261, izdala UE Ljubljana. gnl-59160
Pišek Klemen, Velika Ligojna 35/b, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
10767, izdala UE Vrhnika. gns-59328
Planinc Miha, Trnovski pristan 34/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1297381, reg. št. 226630, izdala UE Ljubljana. gnn-58733
Plank Marko, Kompole 91, Štore, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 47473.
gne-58817
Plesničar Danilo, Benčičeva 11, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 22665. gnm-58959
Podgorelec Bernard, Prigorica 73, Dolenja vas, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
8918, izdala UE Ribnica. gnz-58821
Pogačar Ivan, Posdavec 27, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1102103, reg. št. 7684, izdala UE Radovljica. gnz-58796
Polak Matej, Dupleška 47, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
874152, reg. št. 96162, izdala UE Maribor. m-1205
Polovšak Marta, Chengdujska cesta 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 595116, reg. št. 166188, izdala UE
Ljubljana. gnv-59125
Potočnik Vojko, Trubarjeva 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
368839, reg. št. 25157, izdala UE Maribor. m-1193
Prhavc Jaka, Prešernova ulica 19, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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1052530, reg. št. 30297, izdala UE Domžale. gny-59322
Psener Damjan, Nadgoriška 32, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 15/2001. gnb-59320
Radinja Tine, Puštal 119, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
26809, izdala UE Škofja Loka. gnp-58981
Radojevič Jug Borut, Grčna 5, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, št. 33809, izdala
UE Nova Gorica. gny-58672
Rajovec Marjan, Tabor 5/a, Tabor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1330023, izdala UE Žalec. gnt-59127
Rakovič Fatima, Cesta Alojza Travna 18,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1336331, izdala UE Jesenice.
gnz-58846
Raković Majda, Adamičeva ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
567281, reg. št. 96515, izdala UE Ljubljana. gnl-59035
Ravnak Marko, Bezina 1/a, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 14555. gnw-58974
Razdrh Stana, Bratovševa ploščad 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 886730, reg. št. 158018, izdala UE
Ljubljana. gny-59297
Repič Mitja, Kamniška 48, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1511291,
reg. št. 120192, izdala UE Maribor. m-1210
Repovš Bojan, Ljubljanska 85, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1474792, reg. št. 15045, izdala UE Domžale. gnt-58977
Reščan Višnja, Semič 50, Semič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8223,
izdala UE Črnomelj. gne-59117
Ričko Zdenko, Polička vas 8, Jarenina,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
5944, izdala UE Pesnica. m-1178
Rihter Štefan1, Spodnja Kapla 84, Kapla, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 10138, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnr-58704
Rjezničjenko Gala, Cankarjeva 24, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. gnl-58685
Robek Tomaž, Koglo 1, Šmarješke Toplice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
11005, izdala UE Novo mesto. gnb-58670
Rotovnik Vlasta, Krimska ulica 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
63097, reg. št. 139403, izdala UE Ljubljana. gnf-59041
Rožman Celestina, Osojna pot 1, Izola Isola, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
982, izdala UE Izola. gnv-58675
Saqi Ismail, Cesta v Mestni log 28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1491339, reg. št. 241811, izdala UE Ljubljana. gng-59015
Seljak Uroš, Delavska 35, Mojstrana, vozniško dovoljenje, št. S 1423885.
gny-58872
Senica Boštjan, Titova cesta 89, Senovo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13047. gnm-59259
Sitar Franc, Jurkovci 8/b, Videm pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, reg.
št. 8520, izdala UE Ptuj. gnh-58864
Slana Alenka, Cesta na postajo 45, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 886958, reg. št. 179635, izdala UE Ljubljana. gnp-58756
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Slatinek Tomaž, Boharina 6, Zreče, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11775.
gnm-58684
Stojan Katarina, Bodrišna vas 21, Grobelno, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16557, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnf-59141
Strle Aleš, Iška Loka 66, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1369052, reg.
št. 192685, izdala UE Ljubljana.
gnx-59173
Strlič Matija, Hrenova ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1352861, reg. št. 144363, izdala UE Ljubljana. gnt-59052
Suša Tine, Ul. IX. korpusa 20, Izola Isola, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
10544, izdala UE Izola. gni-58963
Suvajdžič Antonio, Kažipotna 6, Izola Isola, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
42225, izdala UE Koper. gnp-59106
Svenšek Jože, Podlehnik 23, Podlehnik, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
14755, izdala UE Ptuj. gnz-59121
Šabeder Slavica, Zimica 1/a, Zgornja
Korena, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 715886, reg. št. 92605, izdala UE Maribor. m-1173
Šehovič Zikreta, Miklošičeva 7, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30902.
gnl-59339
Šemrov Andraž, Cesta na Bokalce 3/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1420799, reg. št. 237521, izdala UE
Ljubljana. gnf-59341
Šenk Branka, Zasavska cesta 56/a, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
804323, reg. št. 35932, izdala UE Kranj.
gny-58797
Šetinc Marko, Pavšičeva ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
295749, reg. št. 20845, izdala UE Ljubljana. gnv-58950
Šinigoj Kogoj Daša, Andreja Kumarja 11,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, št.
32319. gnt-59102
Šinko Darko, Pijava Gorica 203, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
293349, reg. št. 75927, izdala UE Ljubljana. gny-59222
Šinkovec Špela, Ob težki vodi 90, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
38504. gnm-59109
Škalič Gustav, Levstikova 4, Moravske
Toplice, vozniško dovoljenje, št. 10142.
gnu-58676
Škrlj Elena, Polževa ulica 9, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1305925, reg. št. 15985, izdala UE Ajdovščina. gnj-59062
Šmid Ivo, Triglavska cesta 59, Mojstrana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S 96751, izdala UE Jesenice. gny-59122
Štebe Andreja, Tržaška cesta 58, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
184719, reg. št. 184878, izdala UE Ljubljana. gni-59188
Štepec Martin, Bizoviška 31, Ljubljana-Dobrunje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 481295, reg. št. 25898, izdala UE Ljubljana. gnz-59171
Štraus Marko, Slamnikarska ulica 6, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1393087, reg. št. 33191, izdala UE Domžale. gni-59192

Šuligoj Tanja, Vojkova 26, 5210 Deskle,
duplikat vozniškega dovoljenja, št. 36941,
izdala UE Nova Gorica. gnd-58968
Šušnjara Renata, Ulica Koroškega bataljona 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 971309, reg. št. 147196, izdala UE Ljubljana. gni-59338
Tomažin Mojca, Ob železnici 8, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18378, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnb-59095
Tramšek Darijan, Miklavž 31, Miklavž pri
Ormožu, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 6384. gnb-58970
Tratnik Magda, Valentinčičeva 13, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gnj-58712
Triplat Bogomir, Sp. Razbor 21, Podgorje pri Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. 16154, izdala UE Slovenj Gradec. gnz-58971
Tupy David, Črnivska ulica 7, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
8950, izdala UE Kamnik. gnm-59209
Turk Matej, Sp. Jakobski dol 2/f, Jakobski Dol, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
40007, izdala UE Pesnica. m-1208
Turnšek Drago, Trnoveljska cesta 89,
Celje, vozniško dovoljenje, št. S 269325,
reg. št. 3015. gnn-59033
Uhan Claudia, Sokolski trg 15, Dolenjske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 36276, izdala UE Novo mesto.
gng-58965
Urana Florijan, Ulica bratov Mivšek 19,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7468, izdala UE Vrhnika. gnz-59221
Valent Leon, Rimska ploščad 9, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20576,
izdala UE Ptuj. gnr-59104
Vampelj Adrijana, Pudob 55, Stari trg pri
Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 10461, izdala UE Cerknica. gnr-58779
Vampelj Branko, Pudob 55, Stari trg pri
Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 7698, izdala UE Cerknica. gnp-58781
Vencelj Jure, Gor. Medvedje selo 2, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1062187, reg. št. 9045, izdala UE Trebnje. gns-58753
Vinčec Renata, Črtomirova ulica 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1367605, reg. št. 216689, izdala UE Ljubljana. gnv-58775
Vinko Ivan, Kardeljeva 79, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1443505,
reg. št. 90467, izdala UE Maribor. m-1171
Vodišek Miroslav, Planina 200, Planina,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 5182.
gnf-59116
Voglar Vilko, Kmetičeva ulica 4, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1131854, reg. št. 7351, izdala UE Domžale. gnc-59194
Volarič Samo, Ulica Sergeja Mašera 8/a,
Kobarid, vozniško dovoljenje, št. 660104,
izdala UE Tolmin. gng-59115
Vrečko Marjan, Gradišče na Kozjaku 47,
Ožbalt, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. S 1480270, reg. št. 5897, izdala UE
Ruše. m-1215
Vrhovec Anže, Malnarjeva ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1367195, reg. št. 234525, izdala UE Ljubljana. gng-59340
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Vrtačnik Merčun Vilma, Šinkov turn 42,
Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 768068, reg. št. 54443, izdala UE Ljubljana. gni-58713
Vujičić Marko, Ipavčeva 14, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1277213, reg. št. 116067, izdala UE Maribor. m-1209
Vuković Elmin, Kamnica 18, Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1265277, reg. št. 225118, izdala UE
Ljubljana. gnw-59224
Zorko Andrej, Kostanjevec 34, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 3714, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnc-58669
Zorko Jožica, Doljna prekopa 60/a, Kostanjevica na Krki, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 7452, izdala UE Krško.
gno-58757
Zorn Milica, Prvačina 182, Prvačina, vozniško dovoljenje. gnq-58680
Zupan Tamara, Podkoren 92, Kranjska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1128801, izdala UE Jesenice.
gno-59182
Zupančič Sonja, Gornji trg 21, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
885990, reg. št. 176986, izdala UE Ljubljana. gng-59190
Železnjak Zdravko, Lendavske gorice
490, Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 6066, izdala UE Lendava. gnk-59286
Žgeč Danijel, Žamenci 3/a, Dornava, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 39990, izdala UE Ptuj. gnd-58668
Žigon Matjaž, 9. korpus 15, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10505, izdala UE Izola. gne-58792
Žnideršič Doroteja, Grebenčeva 56/a,
Leskovec pri Krškem, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 20045. gnw-59099
Žugelj Rudolf, Majgajeva ulica 14, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
18906. gnz-58746
Županc Jože, Repko 9, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št.
3367, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnv-59000
Župić Tatjana, Trg svobode 30, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11616, izdala UE Trbovlje. gnr-59229
Žužek Anton, Gornje Retje 6, Velike Lašče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
813439, reg. št. 104275, izdala UE Ljubljana. gnv-59200
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Fekonja Igor, Prešernova 20, Maribor,
zavarovalno polico, št. 404152, izdala zavarovalnica Slovenica filiala Maribor.
gne-59242
Gandusio Mario, Bidovčeva 19, Koper Capodistria, zavarovalno polico, št.
0965913. gns-59078
Gantar Franci, Žibrše 37, Hotedršica, zavarovalno polico, št. 2818740. gnn-59308
Hartman Janez, Ul. Tončke Čečeve 7,
Celje, zavarovalno polico, št. 341191, izdala zavarovalnica Slovenica. gnc-58844
Knez Branko, Magolnik 6, Podkum, zavarovalno polico, št. 2911258. gnz-59296
Konculić Tomislav, Šlandrova 7, Radomlje, zavarovalno polico, št. 379312, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gne-59217
Kovač Martin, Podgornikova ulica 1, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 344584, izdala
zavarovalnica
Slovenica
d.d.
gnw-58824
Kraševec Ciril, Veliko Mraševo 70, Podbočje, zavarovalno polico, št. 274672, izdala zavarovalnica Slovenica. gnb-58770
Lokar Mirko, Vodnikova cesta 44, Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št.
101355086, izdala zavarovalnica Slovenica. gns-58853
Meden Uroš, Ul. bratov Učakar 100, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 229636, izdala zavarovalnica Slovenica. gnj-59287
Pellis Božena, Zelena pot 17, Logatec,
zavarovalno polico, št. 833899. gnk-58686
Perpar Janez, Zaboršt pri Šentvidu 16,
Šentvid pri Stični, zavarovalno polico, št.
0828259, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnv-59075
Pilić Nenad, Zikova ulica 1, Kamnik, zavarovalno polico, št. 1732612, izdala zavarovalnica Maribor. gnp-59156
Pogačar Ivan, Posavec 27, Podnart, zavarovalno polico, št. 101365348, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gni-58813
Preskar Mojca, Ul. bratov Praprotnik 19,
Naklo, zavarovalno polico, št. 783903, izdala zavarovalnica Tilia. gns-58832
Rajšter Vojko, Na brežini 8, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 714707, izdala zavarovalnica Tilia. gnx-58798
Ribnikar Mojca, Sr. Bela 63, Preddvor,
zavarovalno polico, št. 782876, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnl-59085
Strašnik Boštjan, Preloge 23/a, Zgornja
Ložnica, zavarovalno polico, št. 285447,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnt-59077
Vrhovnik Janez, Vrečarjeva 16, Škofljica, zavarovalno polico, št. 783657, izdala
zavarovalnica Tilia. gng-59240

Zavarovalne police
Spričevala
Adriatic zavarovalna družba, d.d., PE Novo mesto, preklicuje veljavnost zavarovalnih
polic: Z-3: 172828, zel. karte: 00723951.
Ob-51629
Adriatic zavarovalna družba, d.d., preklicuje dokumente: OZ-3: 00112449, OZ-3:
00112450, Z-3: 175675, zelena karta:
730619. Ob-51630
Erjavec Vesna, Vrh pri Višnji gori 20,
Grosuplje, zavarovalno polico, št. 784178,
izdala zavarovalnica Tilia. gnd-58718

Babčič Tilen, Ul. Šercerjeve brigade 7,
Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje prometne šole Maribor, izdano leta 2000.
m-1174
Babič Nives, Gradišče 11, Grad, spričevalo 3. letnika SEPŠ Koper. gnt-58952
Baler Anton, Mali Bakovci 11, Murska
Sobota, diplomo Srednje šole za kmetijsko
mehanizacijo Maribor, št. 579, izdana leta
1986. m-1185
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Baranja Dejan, Kranjčeva 17, Murska
Sobota, spričevalo 1. letnika SZŠ Rakičan.
gns-58703
Bavdek Leonela, Apače 194, Lovrenc
na Dravskem polju, spričevalo 8. razreda
OŠ Kidričevo, izdano leta 1999. gnf-59091
Bernot Mitja, Pelechova cesta 9, Radomlje, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, izdano leta 1998.
gng-58790
Bombek Mateja, Skolibrova ulica 6, Ormož, spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne
šole v Mariboru, program frizer, izdano leta
1999. gnw-59349
Brunšek Iris Isabell, Sp. Selnica 97, Selnica ob Dravi, diplomo Srednje tekstilne
šole - smer frizer, šolsko leto 1989/90.
m-1192
Colnarič Suzana, Kozjak 63, Zgornja Kungota, indeks, št. 223, izdala šola Doba,
poslovni tajnik. m-1201
Cupevski Saša, Tbilisijska 38, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Josip Jurčič Ivančna Gorica - smer trgovec, izdano
leta 2000. gnt-59206
Čebohin Alan, Gradnikove brigade 27,
Nova Gorica, zaključno spričevalo Srednje
lesarske šole Srebrnič - obdelovalec lesa.
gnm-59234
Črnčec Sebastijan, Zgornje Partinje 53,
Jurovski Dol, spričevalo 1. letnika SŠGT
Radenci. gni-59088
Dečman Špela, Dunajska cesta 368, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole, izdano leta 1994.
gnn-59283
Dolgov Nenad, Grajska cesta 22, Gornja Radgona, indeks, št. 18940076, izdala
Filozofska fakulteta. gng-58794
Druzovič Janja, Drbetinci 66/a, Vitomarci, spričevalo 4. letnika Gimnazije Ptuj, izdano leta 2000/2001. gnq-58955
Frelih Edvard, Alpska cesta 13, Bled,
spričevalo 1. letnika Srednje gostinske šole
Radovljica, izdano leta 1998. gno-58857
Furlan Maruša, Visoko 118/c, Visoko,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Kranj.
gns-58828
Gerič Miroslav, Zbigovci 3, Gornja Radgona, spričevalo 2. letnika SŠGT Radenci.
gnj-59087
Gulja Marko, Hrpelje, Pod hribom 9, Kozina, diplomo Srednje strojne šole.
gnu-58951
Habjanič Alenka., V. prekomorske brigade 3, Ljutomer, maturitetno spričevalo Gimnazije Frana Miklošiča. gnk-58836
Horvat Aleksandra, Štantetova 14, Maribor, spričevalo o končani OŠ Boris Kidrič,
izdano leta 1988. m-1191
Hribar Marko, Veliko Črnelo 21, Ivančna
Gorica, spričevalo 2. letnika Srednje gostinske in turistične šole, izdano leta 1999.
gnp-58806
Hrženjak Ivan, Ig 375, Ig, spričevalo o
zaključnem izpitu Gradbene tehnične šole,
št. 288, izdano leta 1980. gnq-58730
Jan Veronika, Sončna pot 19, Jesenice,
spričevalo 4. letnika SMIKŠ, izdano leta
1998/99. gnd-58693
Jančič Antonija, Kopivnik 3, Fram, zaključno spričevalo 8 razreda OŠ Fram, izdano leta 1971. m-1196
Jazbec Marjan, Jenkova cesta 19, Velenje, diplomo izdano leta 1988, obratni strojni tehnik. gnw-58799
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Kapus Vojko, Breznikova ulica 26, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Ivana Cankarja, izdano leta 1983.
gnc-58769
Kerševan Kazimir, Vogrsko 156/b, Volčja Draga, maturitetno spričevalo Dopisne
šole v Ljubljani - delovodska šola, izdano
leta 1976. gnz-58871
Kogovšek Maja, Sestranska 16, Gorenja vas, spričevalo 1. in 2. letnika SMIKŠ smer cvetličar Kranj. gnu-58826
Kopina Tina, Beli grič 2/a, Mokronog,
spričevalo 1. letnika Trgovske šole Novo
mesto, izdano leta 1998/99. gng-59065
Koren Nina, Celjska 12, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske
šole Maribor, izdano leta 1999. m-1223
Korošec Jožica, Zabovci 4, Markovci,
diplomo Ekonomsko komercialne šole na
Ptuju. gnc-59094
Kosmač Sonja, Pot Draga Jakopiča 7,
Ljubljana, indeks, izdala Srednja trgovska
šola v Ljubljani. gnn-59037
Kovač Vida, Predoslje 131/a, Kranj, spričevalo 1. letnika SMIKŠ Kranj, izdano leta
1998/99. gnw-58699
Kramberger Rajko, Clevelandska ulica
29, Ljubljana, diplomo Srednje šole tehničnih strok in osebnih storitev, za vožnjo motornega vozila, voznik, št. XI/91 R-42, izdana 14. 4. 1987. gnu-59326
Križnik Andreja, Ciril Metodova 3, Gornja Radgona, zaključno spričevalo I gimnazije Maribor, izdano leta 1979. m-1197
Kulundžić Leon, Demšarjeva 6, Borovnica, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
lesarske šole v Ljubljani, izdano leta 1991,
1992 in 1993. gnb-59245
Kunc Lenart, Rovte 64, Rovte, spričevalo 1. letnika tehniške gimnazije Kmetijske
šole Grm Novo mesto, izdano leta 2000.
gnj-59337
Kupčič Barbara, Raka 112, Raka, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske
šole, izdano leta 1998 in 1999. gng-58869
Majcen Anita, Ulica Petra Podleska 14,
Maribor, potrdilo o strokovni usposobljenosti za prodajalca, izdala GZS leta 2001.
m-1227
Makovšek Mitja, Spodnji dolič 8/a, Vitanje, spričevalo 2. letnika Poslovno komercialne šole Celje, program podjetniško poslovanje, poslovni tajnik, izdano leta
1999/2000. gnn-58708
Marinčič Tomaž, Vir pri Stični 65, Ivančna Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta
1980. gnw-59149
Mihelčič Silvester, Kidričeva 16, Črnomelj, diplomo Pedagoške akademije, št.
1760/62-122/68 z dne 15. 3. 1969.
gno-59232
Mikec Milena, Naselje Jaka Bernarda 8,
Bled, maturitetno spričevalo Srednje vzgojiteljske šole in gimnazija Ljubljana, izdano
leta 1992, izdano na ime Špehar Milena.
gno-59111
Mrak Urška, Vošče 2/c, Radovljica, spričevalo o končani OŠ Antona Tomaža Linharta v Radovljici, izdano leta 1993.
gnz-58996
Najger Igor, Cesta 4. maja 70, Cerknica, spričevalo 1. letnika Srednje tehnične
šole Litostroj - smer elektro s, izdano leta
2000. gnv-59225
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Novak Tina, Pod Urbanom 5, Kamnica,
letno spričevalo 1. letnika Srednje trgovske
šole Maribor, izdano leta 1999. m-1224
Očko Marko, Ulica Františka Foita 2, Velenje, spričevalo o končani OŠ Antona Aškerca v Velenju, izdano leta 1998/99, št. mat.
lista 7/151, izdano 15. 6. 1999. gnr-59254
Orel Miha, Zikova 10, Kamnik, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole.
gne-59067
Paternu Kristijan, Krka 64, Krka, izkaz o
šolskem uspehu OŠ Prežihov Voranc, izdan
leta 1993. gnm-59009
Perne Domen, Pševska cesta 16, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kovinske in cestnoprometne šole Škofja Loka,
izdano leta 1993. gnc-58694
Peterca Nejc, Vojkova 26, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Majde Vrhovnik, izdano leta 2000. gnu-59226
Petrovčič Aleksander, Popkova ulica 9,
Cerknica, diplomo Srednje šole za telekomunikacijo, izdana leta 1987. gnj-58787
Pogorelc Nikolaj, Ravnik pri Hotedršici
1, Logatec, spričevalo o končani OŠ 8
talcev v Logatcu, izdano leta 1990.
gni-59313
Potočnik Sašo, Nadole 36, Žetale, indeks, št. 93488328, FERI Maribor. m-1188
Prelog Klavdija, Savinjska 10, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne šole
Maribor, izdano leta 1998. m-1207
Prešern Alma, Via Vittorio Veneto 45,
Trbiž, Italija, spričevalo o končani OŠ Valentina Vodnika v Ljubljani, izdano leta
1963, izdano na ime Hlede Alma.
gnc-58994
Rajh Sašo, Na Korošci 2, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Aškerčeve gimnazije v Ljubljani, izdano leta 2000. gng-58740
Razboršek Andrej, Žiče 54, Loče pri Poljčanah, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje živilske šole Maribor, poklic pek, izdano leta 1998. m-1211
Remškar Valerija, Drobtinška pot 40,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v Ljubljani, št. 408, izdano 30. 6. 1994.
gnb-58995
Sever Romeo, Vojkova 2, Velenje, spričevalo 1. letnika Poklicne elektro šole, jaki
tok, izdano leta 1979. gnj-59262
Sever Romeo, Vojkova 2, Velenje, spričevalo 2. letnika Poklicne elektro šole - jaki
tok, izdano leta 1980. gni-59263
Sever Romeo, Vojkova 2, Velenje, spričevalo 3. letnika Poklicne elektro šole - jaki
tok, izdano leta 1981. gnh-59264
Sirc Matevž, Cesta na Klanec 8/c, Kranj, spričevalo 1. letnika SESŠ Kranj.
gns-58953
Sivec Ivana, Mala Slevnica 30, Ljubljana, spričevalo od 1 do 3.letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano na ime Troha Ivana. gnv-59204
Smogavec Marina, Veliko Tinje 2, Zgornja Ložnica, letno spričevalo 3. letnika Srednje trg. šole Maribor, izdano leta 1999.
m-1225
Sofranič Aleksander, Stanežiče 46/a,
Ljubljana-Šentvid, spričevalo 2. letnika Srednje šole za turizem in gostinstvo, program
kuhar, izdano leta 2000. gnw-58774

Stamenkovič Ana, Rožna pot 3, Koper Capodistria, spričevalo 3. letnika Gimnazije Koper, izdano leta 2000. gnf-58941
Stanišič Dijana, Marušičeva 14, Piran Pirano, spričevalo o končani OŠ št. mat.
lista III/257, izdano leta 1999/2000.
gny-58847
Stojinovič Mateja, Bohova 2, Hoče, letno spričevalo 1. do 6. razreda OŠ Dušan
Flis Hoče, izdano leta 1995 do 2000.
m-1212
Strojan Ignacij, Polje, Cesta XVIII/3, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne železniške elektro kovinarske šole v
Ljubljani, št. 509, izdano 4. 2. 1976.
gny-59172
Svenšek Silva, Vrazov trg 2, Ptuj, spričevalo 1.letnika Srednje tehnične kmetijske šole Ptuj. m-1182
Šalamon Lidija, Dol. Slaveči 82, Grad,
spričevalo 1. letnika SŠGT Radenci, izdano leta 1998/99. gnp-58956
Štefančič Teja, Col 81/a, Col, spričevalo 4. letnika Srednje šole za oblikovanje
in fotogarfijo v Ljubljani, izdano leta 2000.
gng-58715
Štor Branko, Gradišče 43/d, Vipava,
spričevalo Gostinske šole Ljubljana, izdano leta 1973. gnx-58827
Tadina Valentina, Pot v Lešje 10, Vojnik, diplomo PTT šolskega centra v Ljubljani, izdana leta 1990, na ime Krajnc Valentina. gnb-58724
Tršinar Tina, Ulica Matije Blejca 18, Kamnik, spričevalo 1. letnika Srednje mlekarske in kmetijske šole Kranj, izdano leta
1999. gnb-58820
Urbanica Rado, Cesta 4. julija 77, Krško, spričevalo 1. letnika delovodske strojne šole, izdano leta 1977 na Srednji šoli
Krško. gnc-59044
Višič Svetlana, Ul. heroja Šlandra 15,
Maribor, spričevalo o končani OŠ Ivan Cankar, izdano leta 1998. m-1172
Wolf Eva, Tropovci, Jordan 56, Tišina,
spričevalo 2. letnika Gostinske šole, izdano leta 2000. gnr-58829
Zajc Jože, Mali Korinj 6, Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje mesarske šole v Mariboru. gny-59072
Zamolo Zoran, Fram 60, Fram, spričevalo 4. letnika Srednje lesarske tehniške
šole Maribor, izdano leta 1981/82.
m-1218
Zemljič Alojz, Jerovškova 8, Maribor,
diplomo SKSMŠ Maribor, strojni tehnik, izdana leta 1988. m-1216
Zorić Zorica, Polanškova ulica 17, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole, izdano leta 2000. gnf-59316
Žabjek Alenka, Sostrska cesta 21, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnt-58727
Žlogar Boštjan, Radohova vas 7, Šentvid pri Stični, spričevalo 1. letnika Srednje
šole Josip Jurčič - smer trgovec.
gni-59238
Žula Eva, Prežihova 11, Gornja Radgona, indeks, št. 61152542, izdala Pedagoška fakulteta v Mariboru. m-1190
Žvikart Zdenka, Ob Radoljni 43, Lovrenc na Pohorju, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Frizerske šole maribor, izdano leta 1971
in 1974. m-1213
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Ostali preklici
AC RUFAC d.o.o., Ob Mahovniški cesti
3, Kočevje, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 177537.
gni-59213
Arhar Marko, Pod Debnim vrhom 70,
Ljubljana, delovno knjižico. gnh-58764
ASP d.o.o., C. J. Finžgarja 2, Jesenice,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0058696. gnd-59268
ASP d.o.o., C. J. Finžgarja 2, Jesenice,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila Renault Safrane št. šasije
VF1B5440511291673. gnb-59270
AVTOHIŠA REAL D.D., VODOVODNA
93, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1095213 in A
1018927. gnr-59079
AVTONET d.o.o., Ul. 1. junija 12, Trbovlje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A , št. šasije
WDB1680311Joo3934, št. motorja TIP
166940, leto izdelave 1997. gnl-59185
Bajuk Uroš, Dunajska cesta 149, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19359261,
izdala Ekonomska fakulteta. gno-59132
Baškovec Majdič Ema, Ljubljanska cesta 31, Kamnik, delovno knjižico izdano na
ime Majdič Ema. gnc-59219
Berlic Maja, Zduša 16/a, Kamnik, študentsko izkaznico, št. 21013267, izdala Fakulteta za družbene vede. gnt-58777
Bertoncelj Danijel, Kešeto 1, Trbovlje,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1006871. gnc-59244
Binter Bogdan, Trebinjska ulica 14, Ljubljana,
vpisni
list
za
čoln,
št.
01/03-463/1986, izdan 2. 7. 1986 za čoln
z oznako PI-2390. gnz-59271
Blatnik Boštjan, Lukovica pri Domžalah
49, Lukovica, delovno knjižico. gnp-58985
Blatnik Boštjan, Lukovica pri Domžalah
49, Lukovica, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-3750/3-94.
gnf-58991
Blažević Enijo, Ul. IX. korpusa 6, Izola Isola,
vpisni
list
za
čoln,
št.
02/03-1647/83-00. gne-59317
Bricman Frančišek, Gmajna 63/a, Slovenj Gradec, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1017028.
gnj-58687
Curk Iztok, Vrhovci, Cesta XXII/3, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 204536. gny-59197
Cvrtila Maria, Pod gabri 15, Celje, delovno knjižico, št. 758/91. gnn-58758
Čirkovski Mateja, Šentiljska 97, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 14437, izdana leta
1999 v Mariboru. m-1219
Djordjević Vladimir, Trebinjska ulica 3,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1008604.
gnf-59266
Dobovišek Miroslava, Keršova 1, Vojnik,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1025984. gni-58688
ESSEX 2000, Kokra 70, Preddvor, liceco št. 0001658/53 za vozilo z reg. oznako
KR 19-49M. gny-58997
FACTOR LEASING D.O.O., Slovenska
54, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnič-

ni brezhibnosti vozila, št. A 1181204 za
vozilo Toyota yaris verso z reg. oznako LJ
R2-60L. gnn-59258
FACTOR LEASING d.o.o., Slovenska
54, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1023957.
gnk-59311
Frank Gordana, Ul. Erne Starovašnik 4,
Poljčane, delovno knjižico, št. 367351, reg.
št. 9710. m-1186
GET d.o.o., Vernek 3, Kresnice, licenco
št. 1933/42 za vozilo z reg. oznako LJ
L8-65T. gnl-59260
Glavina Jordan, Zg. Besnica 94, Zgornja Besnica, vpisni list za čoln, št.
01-03-139/1-1997, IZ 12-75 z dne 14. 3.
1997. gne-58667
Gospeti Jože, Brodarska ulica 7, Litija,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1059097. gnd-59093
Hauptman Avguštin s.p., Vitanje 75, Vitanje, licenco za opravljanje mednarodnega
javnega prevoza stvari in javnega prevoza v
notranjem
cestnem
prometu,
št.
005131/4627-RKN61/1998, izdala OZS,
za vozilo Mercedez Benz1635, reg. oz. CE
C5-5955. gnn-59008
Horvat Marjan, Bakovci , Ob Muri 11,
Murska Sobota, delovno knjižico, reg. št.
56966, izdala UE Murska Sobota.
gnp-59231
Horvat Stanislav, Srednja Bistrica 35/a,
Črenšovci, delovno knjižico, zap. št. 8, ser.
št. A 0359922, izdana 24. 1. 1997 pri UE
Lendava. gnh-58814
Hren Sebastijan, Verje 74, Ljubljana, delovno knjižico. gnq-59155
Hudelja Silvo, Tomšičeva 11, Črnomelj,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 241083, izdana 19. 5. 1997.
gnf-58691
INŽENIRING PLUS d.o.o., Stegne 21,
Ljubljana, vpisni list za čoln, št.
01-03-725/1-1996 z dne 30. 7. 1996.
gnp-59310
Janša Špela, Lesno brdo 21, Horjul, dijaško izkaznico, izdala Srednja glasbena in
baletna šola Ljubljana. gnu-59001
Jarkovič Simona, Drama 18, Šentjernej,
študentsko izkaznico, št. 06200085, izdala
Visoka šola za socialno delo. gno-59207
Jenko Albina, Valburga 18, Smlednik,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 165047. gnz-59096
Juh Stanislav, Novi dom 33/a, Trbovlje,
delovno knjižico, št. 450290. gnr-58979
Klarič Matjaž, Martinčeva ulica 34, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-112 98-0/99 VČ 79.
gnh-59114
Klinar Mihael, Hrušica 46/b, Jesenice,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 22281. gnk-59211
Kočevar Anton, Matenja vas 39, Prestranek, delovno knjižico. gnp-58856
Kompara Tomaž, Male Žablje 19, Dobravlje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1008401. gnk-59236
Komplet Jurij, Zlaisova 6, Vojnik, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1233021. gnd-59243
Korelec Tomaž, Vodnikova cesta 263,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1059189.
gnd-58943
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Korošec Drago, Podgorje 48/a, Slovenj
Gradec, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1001987. gnu-59251
Korpnik Dimitrij, Vanganelska 33/a, Koper - Capodistria, vpisni list za čoln, št.
02/03-10079/99, izdan 24. 8. 1999.
gnd-58697
Kovačič Andrej, Ptujska ul. 7, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-2112-00/96. gnr-59029
Kozel Ivan, Vena Pilona 12, Koper - Capodistria, overjeno kopijo licence za vozilo
Citren, št. 606170/9543-2227/1998.
gnb-58870
Kuhar Barbara, Chengdujska cesta 30,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19364912, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gng-59165
Kuhar Ferdinand, Rošpoh 222, Zgornja
Kungota, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0136643. m-1194
Lavrenčič Ksenija, Ulica Borisa Kalina
29, Solkan, vpisni list za čoln, št.
02/03-2047/84, izdan 19. 7. 1984.
gnh-58689
Lešnik Boštjan, Korenska cesta 37, Spodnji Duplek, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 109522. m-1202
Levstik Igor, Flandrova ulica 21, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1029913. gnf-59066
Maljević Nedeljka, Kajuhova 2, Piran Pirano, delovno knjižico. gng-58690
Medved Maksimiljan, Partizanska 57,
Maribor, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1039530. m-1214
Mori Andrej, Podgrad 153, Dravograd,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1025632. gnh-58989
Musič Jožef, Šmartno 59, Kojsko, kmetijski vložek, št. 2741, izdala UE Nova Gorica. gng-58865
Oletič Svetlana, Mala Nedelja 26, Mala
Nedelja, delovno knjižico, ser. št. A
0384136, reg. št. 226197, izdana 10. 11.
1997. gnq-59080
Pajk Miha, Vir pri Stični 101, Ivančna
Gorica, delovno knjižico. gnh-59014
Pajmon Stane, Sneberska cesta 10/b,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1023636.
gno-59082
Pavšelj Gašper, Brilejeva ulica 2, Ljubljana, preklic študentske izkaznice, objavljen v Ur. l. RS, št. 41/2001. gnp-58731
Pleško Marijan, Plešivica 38, Notranje
Gorice, delovno knjižico. gnj-58887
Polajžer Jurček, Pot k ribniku 14, Rogatec, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1054696. gnq-58830
PORSCHE INTER AUTO d.o.o., Verovškova 78, Ljubljana, potrdilo za registracijo
uvoženega vozila SEAT CORDOBA 1,4
STELLA, št. šasije: VSSZZZ6KZ1R79317.
gnw-59274
Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva
5, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0130950.
gnc-58969
Psener Damjan, Nadgoriška 32, Ljubljana, delovno knjižico. gnc-59319
Pušenjak Franc, Polje, Cesta V/1, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1015897.
gno-59011
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Rajhart Viktor, Ljubljanska cesta 90,
Domžale, delovno knjižico. gnc-59019
Raušl Franc, Tonijeva ulica 6, Škofljica, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1000336. gne-58742
Repič Marjan, Vegova ulica 23, Kamnik, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1008258. gne-59292
Rolih Jožica, Vrbovo 6, Ilirska Bistrica,
delovno knjižico, ser. št. 859996.
gnn-59083
Seničar Alen, Cesta zmage 92, Maribor, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1022168.
gnk-59261
Simsič Klementina, Vrtojba, Ulica 9.
septrembra 51, Šempeter pri Gorici, delovno knjižico, št. A 0163134.
gnp-58706
Slavič Aleksander Vladimir, Goričane
7/d, Ljubljana, vpisni list za čoln, št.
02/03-1460/80, izdan 3. 7. 1980.
gnv-58825
Stamničar Marta, Veščica 42/c, Ljutomer, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1192897.
gnh-59239
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Stermecki Petra, Riharjeva ulica 8, Ljubljana, delovno knjižico. gnu-59151
ŠEŠKO ključavničarstvo in kovaštvo, Socka 33, Nova Cerkev, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1177914.
gnm-58709
Škrubej Maksimiljan, Lesjakova 22/a,
Maribor, vpisni list za čoln, št.
02/03-1294/90, izdan 12. 7. 1990.
m-1226
Štern Saša, Lahovče 76, Kranj, študentsko izkaznico, št. 01071056, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani, na ime Naglič
Saša. gnr-58729
Šunjić Ignacije, Gregorčičeva 7, Ljubljana,
vpisni
list
za
čoln,
št.
02/03-1604/90-94, KP - 3091 z dne 27.
7. 1990. gnj-59212
TEMPA d.o.o., Trimlini 7, Lendava - Lendva, overjeno kopijo licence, št. 545, za
vozilo MS 95-87C. gns-59007
Toplak Mirko, Trnovski vrh 45, Destrnik,
delovno knjižico, št. 15983. m-1168
Tošović Matjaž, Šentiljska cesta 181, Pesnica pri Mariboru, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1008671.
m-1206

Tuš Ana, Vanetina 7, Cerkvenjak, delovno knjižico, reg. št. 7201, ser. št. 153902,
izdana 9. 2. 1977 pri SO Lenart. m-1204
Ursko Karo, Cesta na Bokalce 29, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0139117 za vozilo
Ford-D, transit 100 SWB. gnc-59344
Vatovci Fadilj, Cankarjev dr. 16/b, Izola
- Isola, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1001400. gnd-58868
Vrhovnik Dominik, Otiški vrh 161, Šentjanž pri Dravogradu, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0303929.
gnv-58875
Vuković Kristijan, Ul. Staneta Severja 8,
Maribor, delovno knjižico, št. 15495, izdala
UE Maribor. m-1177
YUCCA d.o.o., Cesta v Mestni log 88,
Ljubljana, vpisni list za čoln, št.
01-03-648/01-1992 z dne 24. 8. 1992,
reg št IZ-1112. gnd-58993
Zajc Jože, Mali Korinj 6, Grosuplje, delovno knjižico. gnz-59071
Zarnik Zlatko, Brilejeva ulica 6, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-6842-00/94. gne-58942
Zeba Damir, Ščit 2, Šmartno pri Litiji,
delovno knjižico. gnf-59191
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Pravkar izšlo

KONCERNSKO PRAVO
Povezana podjetja
prof. dr. Janez Šinkovec
Šinki se ne da, bi ob izidu njegove nove knjige rekli mnogi pravniški kolegi upokojenega sodnika
slovenskega ustavnega sodišča. Ko je zaznal, da se pravo podjetij vse bolj ukvarja s problematiko
njihovega povezovanja, je začel podrobneje preučevati podjetniško združevanje. Plod tega dela je
knjiga z naslovom Koncernsko pravo in podnaslovom Povezana podjetja.
Avtor v njej osrednjo pozornost namenja koncernskemu vodenju, strategiji in organizaciji.
Svojo knjigo uvršča med priročnike, zato na koncu dodaja tudi vzorce pogodb in stvarno kazalo.
Cena: 5535 SIT

10557
Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

NAROČILNICA
Naročite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naročam

KONCERNSKO PRAVO – Povezana podjetja
Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Štev. izvodov
Davčna številka naročnika
Davčni zavezanec

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis pooblaščene osebe

Žig
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¨ NE
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Pravkar izšlo
Prof. dr. Bogomir Sajovic

LASTNINSKA PRAVICA, IZVEDENE IN
POSEBNE PRAVICE
Najbolj plodovit avtor založbe Uradni list, klasični civilist profesor Sajovic je izdal svojo deseto
knjigo. Z njo avtor dopolnjuje predvsem razmišljanja, ki jih je predstavil v knjigah o temeljih
skupnosti civilnega prava, naravi lastninske pravice in posesti.
Že naslovi poglavij povedo, da avtor tokrat obravnava nadvse aktualna vprašanja, na primer
služnosti, užitek in zelo obsežno tudi lastninsko pravico. Ob povzemanju zakonodaje na tem
področju v evropskih državah tudi opozarja, da je utemeljeno obravnavanje stanovanjske pravice
kot posebne pravice.
Če je prof. dr. Sajovic pri svojem pisanju zazrt v teoretična vprašanja, je sodnik slovenskega
vrhovnega sodišča Tone Frantar strogo omejen na sodno prakso o lastninski pravici, motenju
posesti, razmerjih med solastniki itd., tako da je knjiga posrečena kombinacija teorije in prakse.
Cena: 7992 SIT
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