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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN)
ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov
o izidu razpisa gradbenih del
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih
Ob-52509
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 4. julij 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); na podlagi meril navedenih v razpisnih pogojih (ponudbena cena, izkušnje
naročnika s ponudnikom, sočasnost formiranja ekip, odzivni časi).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za skupino A: Krti d.o.o. Na
dolih 21, 1000 Ljubljana, za skupino B:
javni razpis se v tem delu razveljavi.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvajanje gradbenih
in enostavnejših popravil pri interventnem vzdrževanju vodovodnega sistema, skupina A – gradbena dela pri interventnem vzdrževanju vodovodnega sistema, skupina B – enostavnejša popravila pri interventnem vzdrževanju
vodovodnega sistema.
7. Pogodbena vrednost: (ponudnik je
podal le cenik storitev).
8.
9. Število prejetih ponudb za skupino
A: 2, za skupino B: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ponudniki so podajali cenike storitev.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik je v skladu z razpisnimi pogoji odda-
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jal javno naročilo za dve različni skupini, pri
čemer je za skupino B prispela le ena ponudba, zaradi česar je naročnik javni razpis
v delu za skupino B razveljavil.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava v Uradnem listu RS, št.
60-62/2000; izid v Uradnem listu RS, št.
108/2000.
13.
Javno podjetje
Vodovod-kanalizacija d.o.o., Ljubljana
Št. 22/01
Ob-52510
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 6. 7. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); na podlagi meril navedenih v razpisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbeni rok, ponudbeni odstotek za obračun manipulativnih stroškov).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda in
kanalizacije po Slovenčevi ulici in Vodovodni ulici.
7. Pogodbena
vrednost:
120,615.193,91 SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
129,516.438,14
SIT
in
120,615.193,91 SIT (brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava v Uradnem listu RS, št.
60-62/00; izid v Uradnem listu RS, št.
108/00 in 12/01.
13.
Javno podjetje
Vodovod-kanalizacija d.o.o., Ljubljana
Št. 20/01
Ob-52511
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 6. 7. 2001.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); na podlagi meril navedenih v razpisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbeni rok, ponudbeni odstotek za obračun manipulativnih stroškov).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalne gradnje d.o.o.,
Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova ČN Brod –
preureditev TP.
7. Pogodbena vrednost: 9,129.450 SIT
(brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,927.190 SIT in 9,129.450 SIT (brez
DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava v Uradnem listu RS, št.
60-62/00; izid v Uradnem listu RS, št.
108/00.
13.
Javno podjetje
Vodovod-kanalizacija d.o.o., Ljubljana
Št. 19/01
Ob-52512
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 6. 7. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); na podlagi meril navedenih v razpisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbeni rok, ponudbeni odstotek za obračun manipulativnih stroškov).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalne gradnje d.o.o.,
Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda in
kanalizacije po ulici Ob železnici; odsek
Saturnus – Pokopališka.
7. Pogodbena
vrednost:
75,361.300,73 SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 80,186.161,25 SIT in 75,361.300,73
SIT (brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava v Uradnem listu RS, št.
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60-62/00; izid v Uradnem listu RS, št.
108/00 in 12/01.
13.
Javno podjetje
Vodovod-kanalizacija d.o.o., Ljubljana
Št. 23/01
Ob-52513
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 6. 7. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); na podlagi meril navedenih v razpisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbeni rok, ponudbeni odstotek za obračun manipulativnih stroškov).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Prenova gradbenik d.o.o.,
Stanežiče 39, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda po
Ulici Bratov Komel.
7. Pogodbena
vrednost:
83,499.421,50 SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 84,513.447 SIT in 83,499.421,50 SIT
(brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:
objava v Uradnem listu RS, št. 60-62/00;
izid v Uradnem listu RS, št. 108/00.
13.
Javno podjetje
Vodovod-kanalizacija d.o.o., Ljubljana
Št. 18/01
Ob-52514
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 6. 7. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); na podlagi meril navedenih v razpisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbeni rok, ponudbeni odstotek za obračun manipulativnih stroškov).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Prenova gradbenik d.o.o.,
Stanežiče 39, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda –
omrežja v Fužinah.
7. Pogodbena
vrednost:
49,469.413,44 SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 51,026.969,18 SIT in 49,469.413,44
SIT (brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:
objava v Uradnem listu RS, št. 60-62/00;
izid v Uradnem listu RS, št. 108/00.
13.
Javno podjetje
Vodovod-kanalizacija d.o.o., Ljubljana
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Št. 13/01
Ob-52516
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
3. Datum izbire: 6. 7. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); na podlagi meril navedenih v razpisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbeni rok, ponudbeni odstotek za obračun manipulativnih stroškov).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana,
Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda po
Tolstojevi ulici.
7. Pogodbena
vrednost:
34,214.095,50 SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 37,653.900,93 SIT in 34,214.095,50
SIT (brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava v Uradnem listu RS, št.
60-62/00; izid v Uradnem listu št. 108/00.
13.
Javno podjetje
Vodovod-kanalizacija d.o.o., Ljubljana
Št. 87/01
Ob-52517
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 6. 7. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); na podlagi meril navedenih v razpisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbeni rok, ponudbeni odstotek za obračun manipulativnih stroškov).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidrotehnik d.o.o., Slovenčeva 97, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda in
kanalizacije v Rožni dolini.
7. Pogodbena
vrednost:
564,265.616,88 SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
621,040.521,09
SIT
in
564,265.616,88 SIT (brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava v Uradnem listu RS, št.
60-62/00; izid v Uradnem listu RS, št.
108/00 in 12/01.
13.
Javno podjetje
Vodovod-kanalizacija d.o.o., Ljubljana

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. 40501-14/00-33
Ob-52306
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 69,
1230 Domžale, tel 7241-305, e-mail:
druzbene.dejavnosti@domzale.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izgradnja Osnovne
šole in vrtca Dragomelj.
4. Kraj dobave: Dragomelj.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: september 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Občina Domžale, Oddelek za družbene dejavnosti, Irena Gričar.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 7. 2001.
Občina Domžale
Št. 308/1-12/2001
Ob-52426
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran.
2. Naslov naročnika: 6280 Ankaran,
faks 05/65-27-185, e-mail:nabava@ob-valdoltra.si, tel. 05/66-96-100.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: endoprotetični in
osteosintetski material po sklopih.
4. Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Ankaran, Jadranska c. 31.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: oktober 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, nabavni sektor, Elizabeta Mazalin, univ. dipl. inž.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 7. 2001.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 0512/3-308/69-01
Ob-52444
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-5125, telefaks
št. 01/472-5791.
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3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: zavarovanje oseb, premoženja in interesov MNZ in Policije.
4. Kraj izvedbe: področje zavarovalnega kritja.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 27. 7. 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za notranje zadeve, Sektor za finance,
plan in investicije, Oddelek za investicije in
javna naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana, Veronika Bajrič, tel. 01/472-4054.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 7. 2001.
Ministrstvo za notranje zadeve

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
Št. 1/01
Ob-52235
1. Naročnik: Komunala javno podjetje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Kopališka 2, 9000
Murska Sobota, tel. 02/521-37-00, faks
02/521-37-40.
3. (a) Vrsta in količina blaga: ekstra
lahko kurilno olje za kurilno sezono
2001/2002, 900.000 litrov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
za vse skupaj.
4. Kraj dobave: kotlovnice v Murski Soboti, raztočeno.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po podpisu pogodbe, do 30. 7. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala javno podjetje, d.o.o., Kopališka 2, Murska
Sobota, v tajništvu podjetja.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 10. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 51900-601-12781 s pripisom za
JN-1/01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 21. 8. 2001, do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala javno podjetje d.o.o.,
Kopališka 2, 9000 Murska Sobota, tajništvo podjetja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 8. 2001 ob 10.30, Komunala
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javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, Murska
Sobota, v sejni sobi podjetja.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v vrednosti 4,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 90 dni od nastanka DUR.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: da je ponudnik v zadnjih 3 letih
opravil podobna dela najmanj za 2 naročnika
v enakem ali večjem obsegu kot so razpisna
(velja smiselno tudi za podizvajalce).
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 21. 11. 2001, 14. 9.
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: 11. 7. 2001.
Komunala Javno podjetje, d.o.o.
Murska Sobota
Ob-52240
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje - Hrastnik,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-26-642, 03/56-52-134.
3. (a) Vrsta in količina blaga: univerzalna stružnica 1 kos.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklopi niso predvideni.
4. Kraj dobave: Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 60 dni od
podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, Oddelek za investicije (Marjana Žagar ali Majda Turnšek). Vse dodatne
informacije je možno dobiti pri Klenovšek
Srečku tel. 03/56-26-144 int. 268, od 23.
7. 2001 do 26. 7. 2001 in Muhič Ivanu na
tel. 03/56-56-26-114 int. 463, od 1. 8.
2001 do 24. 8. 2001.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 20. 7. do
24. 8. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija v vrednosti
5.000 SIT + DDV je na razpolago pri kontaktni osebi, plača se ob dvigu na blagajni RTH,
predstavnik ponudnika mora imeti s seboj
vse podatke potrebne za izstavitev računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 8. 2001 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Trbovlje - Hrastnik,
d.o.o., Oddelek za investicije (Marjana Žagar ali (Majda Turnšek) Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 8. 2001 ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
opredeljena.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: ni dodatnih
pogojev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 27. 10. 2001; 11. 9.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena do 50 točk, rok dobave do 20
točk, rok plačila do 20 točk, fiksnost cene
do 5 točk in zagotavljanje rezervnih delov
do 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 7. 2001.
Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.
Št. 404-08-183/01-2
Ob-52284
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, Ljubljana, št. telefaksa: 01/ 431-81-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
A: Ročne radijske postaje – 198 kosov,
B: Mobilne radijske postaje – 120 kosov,
C: Sprejemniki osebnega klica (pozivniki) – 1360 kosov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dobavitelj se lahko poteguje za posamezno
točko v celoti.
4. Kraj dobave: skladišče URSZR, Roje
– Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek september 2001, zaključek oktober 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
pl. 24, 1000 Ljubljana, Boštjan Purkat
01/471 2586,
(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 raz-
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pisa MORS 99/2001-ODP), na račun
št. 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, št. 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 27. 8. 2001 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: »Ne odpiraj, ponudba
javni razpis MORS 99/2001-ODP, Radijske postaje in sprejemniki osebnega klica«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 8. 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: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od vrednosti ponudbe, v primeru da je
ponujeni predračun višji od 30,000.000 SIT
in izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od pogodbene vrednosti, v
primeru, da pogodbena vrednost presega
30,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema računa, v obdobju začasnega financiranja pa 90
dni.
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: rok plačila je 30 dni od
uradnega prejema računa, v obdobju začasnega financiranja pa 90 dni.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do dokončne izvedbe posla, odločitev o
sprejemu ponudbe predvidoma do 28. 9.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudniki, ki bodo izpolnili pogoje za usposobljenost in sposobnost bodo ocenjeni na podlagi ponujenega predračuna.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2001.
Ministrstvo za obrambo RS
Št. 865-1/01
Ob-52285
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Celje.
2. Naslov naročnika: Ipavčeva 18,
3000 Celje, tel. 03/42-51-210, telefaks
št. 03/42-51-115.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
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– osebni računalniki: 14 kom,
– prenosna računalnika: 2 kom,
– server: 1 kom,
– LCD monitorji: 24 kom,
– laserski tiskalniki: 10 kom.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
lahko po sklopih ali v celoti.
4. Kraj dobave: sedež naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 30 dni po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Oddelek poslovne koordinacije, Irena Ivačič Štraus, za
razpisno dokumentacijo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
po objavi, po predhodni najavi na tel.
03/42-51-201,
e-mail:
Irena.Ivacic@zzv-ce.si.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo v vrednosti 5.000 SIT nakažite na
žiro račun št. 50700-603-31733 ali vplačate pri blagajni zavoda (samo ponudniki, ki
niso plačali dokumentacije po razpisu
Ob-50112 z dne 7. 6. 2001).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 8. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno varstvo
Celje, Ipavčeva 18, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 8. 2001 ob 12.15.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 30 dni po dobavi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:
– ponudba mora biti veljavna 60 dni od
roka za predložitev ponudb,
– odločitev o sprejemu ponudb bo predvidoma 30. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– lastnosti opreme,
– garancija,
– plačilni pogoji.
Uporaba meril je določena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: razpis je ponovljen, dodatne informacije samo na pisno zahtevo do 5 dni
pred rokom za oddajo ponudb.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 7. 2001.
Zavod za zdravstveno varstvo Celje
Ob-52292
1. Naročnik: Kmetijski inštitut Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kmetijski inštitut
Slovenije, Hacquetova 17, 1109 Ljubljana,
tel. 01/280-52-62, faks 01/280-52-55.
3. (a) Vrsta in količina blaga: ultratermostatirane destilacijske kolone za
N.M.R.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: /
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Kmetijski
inštitut Slovenije, Hacquetova 17, 1109
Ljubljana, tel. 01/280-52-62, tajniška soba 18,
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
ponedeljka do petka med 9. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na žiro račun
50102-603-48113 z virmanom ali splošno
položnico.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 8. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, Ljubljana, v primeru osebne
predaje ponudbe na isti naslov v tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 8. 2001 ob 9. uri v sejni sobi
upravne zgradbe Kmetijskega inštituta Slovenije, Hacquetova 17, 1109 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: kot
izhaja iz razpisne dokumentacije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot
izhaja iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna 90 dni, predvideni datum odločitve je
31. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 7. 2001.
Kmetijski inštitut Slovenije
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Št. 24/01
Ob-52294
1. Naročnik: Dijaški dom Novo mesto,
javni zavod, MŠ: 5050537, DŠ:
41262735.
2. Naslov naročnika: Novo mesto, Šegova ulica 115, 8000 Novo mesto, telefonska številka: 07/33-41-195, številka faks
07/33-23-341; e-pošta: Ljubica.Perko@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po sklopih, v količini navedeni
v razpisni dokumentaciji.
(b) Po posameznih sklopih:
I.
sklop: mleko in mlečni izdelki,
II.
sklop: meso,
III.
sklop: mesni izdelki,
IV.
sklop: perutnina in izdelki
iz perutnine,
V.
sklop: ribe in ribji izdelki,
VI.
sklop: zamrznjena zelenjava,
VII.
sklop: kruh in pekovski izdelki,
VIII. sklop: peciva,
IX.
sklop: jušne zakuhe in testenine,
X.
sklop: domače sadje,
XI.
sklop: uvoženo sadje,
XII.
sklop: suho sadje,
XIII. sklop: zelenjava,
XIV. sklop: sadni sirupi in sokovi,
XV. sklop: splošno prehrambeno
blago,
XVI. sklop: čaji,
XVII. sklop: konzervirana živila,
XVIII. sklop: osnovna živila,
XIX. sklop: olja in margarine,
XX. sklop: zamrznjeni izdelki,
XXI. sklop: jajca,
XXII. sklop: burek,
XXIII. sklop: krompir,
XXIV. sklop: zelje za kisanje.
Ponudnik lahko konkurira za enega ali
več sklopov ali za vse sklope. V posameznem sklopu mora ponudnik zagotavljati vse
artikle in celotno letno količino.
4. Kraj dobave: Dijaški dom Novo mesto, Novo mesto, Šegova ulica 115.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive;
6. Datum začetka dobave: predvidoma
od 10. 10. 2001, predvideni zaključek dobave: 30. 9. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v
tajništvu na naslovu naročnika, dodatne informacije pri Berkopec Mariji, Jug Milenki,
Jenič Ireni, Ljubici Perko ali Juršič Franciju
na telefonski številki naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
10. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu, v višini 7.140 SIT (v katerem je že
vključen 19% DDV) na žiro račun naročnika
št. 52100-603-30437 – za razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika v 40 dneh od datuma odposlanja
zahteve za objavo v Uradnem listu, do
12. ure.

Št.

59-60 / 20. 7. 2001 / Stran 4393

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe v zapečatenih kuvertah z oznako “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko Uradnega lista RS ter navedbo predmeta naročila poslati na naslov: Dijaški dom
Novo mesto, Šegova ulica 115, 8000 Novo
mesto.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 28. 8.
2001 ob 12. uri na naslovu: Dijaški dom
Novo mesto, Novo mesto, Šegova ulica
115.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: brezpogojna bančna garancija plačljiva na prvi poziv, veljavna do
30. 9. 2001 v višini 5% od seštevka razpisne vrednosti ponujenih sklopov, skladno z določbami Zakona o izvrševanju proračuna.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: rok
plačila računa je najmanj 30 dni od datuma
izstavitve računa, ostali pogoji so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ni zahtevana.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične sposobnosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih
naročilih: zahteve so razvidne iz razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 15. 9. 2001;
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba za katero se
upošteva: kakovost in cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik mora v ponudbi izrecno
jamčiti stalno kvaliteto blaga in fiksne cene
artiklov za ves čas dobavljanja po pogodbi;
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2001.
Dijaški dom Novo mesto
Št. 01/01
Ob-52297
1. Naročnik: Zavod za šport Slovenije.
2. Naslov naročnika: Celovška 25,
1000 Ljubljana, faks 01/432-62-18, tel.
01/231-74-68.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
– medalje Zlati sonček (male zlate
13.000, velike zlate 15.000, male modre 9.000, velike modre 7.000),
– medalje Krpan (bronaste 11.000,
srebrne 10.000, zlate 3.000),
– medalje Šolskih športnih tekmovanj (predvidoma 2.400 velikih medalj
in 360 malih medalj),
– pokali Šolskih športnih tekmovanj,
(predvidoma 30 kompletov malih pokalov, 75 kompletov srednjih pokalov in
35 kompletov velikih pokalov),
– plakete Šolskih športnih tekmovnanj (predvidoma 960 plaket v treh barvah),
– spominske medalje (predvidoma
4.000 spominskih medalj).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik se lahko poteguje za posamezne
sklope naročila:
I. sklop: naročilo medalj športnega programa Zlati sonček,
II. sklop: naročilo medalj športnega programa Krpan,
III. sklop: naročilo pokalov, medalj in plaket šolskih športnih tekmovanj,
IV. sklop: spominske medalje.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodba
med naročnikom in izbranimi ponudniki bo
sklenjena za dobo dveh let, vendar se sme
cena blaga v drugem letu zvišati le za stopnjo inflacije;
– datum začetka dobave medalj športnih programov Zlati sonček in Krpan za
šolsko leto 2001/02 je 1. 10. 2001, datum zaključka dobave pa 30. 4. 2002. O
datumih dobave za šolsko leto 2002/03 se
bosta naročnik in ponudnik dogovorila naknadno in jih določila v aneksu k pogodbi,
– datum začetka dobave medalj, pokalov in plaket Šolskih športnih tekmovanj ter
spominskih medalj za šolsko leto 2001/02
je 15. 9. 2001, datum zaključka dobave pa
30. 6. 2002. O datumih dobave za šolsko
leto 2002/03 se bosta naročnik in ponudnik dogovorila naknadno in jih določila v
aneksu k pogodbi.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko dobite na naslovu Zavod
za šport Slovenije, Mojca Pust, Celovška
25, 1000 Ljubljana, e-pošta: mojca.pust@spic.tv. Razpisno dokumentacijo
lahko dvignete osebno, ali pa vam jo pošljemo po elektronski pošti. Dodatne informacije o naročilu dobite pri Gregorju Starcu,
GSM 031/317-080.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 15..
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 8. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za šport Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana. Ponudba mora
biti predložena v zaprti ovojnici z oznako:
“Ne odpiraj - ponudba!”, s številko objave
tega razpisa in označenim točnim naslovom
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 8. 2001 ob 12. uri v prostorih
Zavoda za šport Slovenije, Celovška 25,
1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% od ponudbene
vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po dobavi blaga ali dela blaga.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
predvidena.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora ponudbi
predložiti ustrezna dokazila in izjave kot jih
zahteva razpisna dokumentacija.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe pa je 10. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 60%,
– kakovost materialov 15%,
– poprodajne storitve in tehnična pomoč
15%,
– plačilni roki 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 7. 2001.
Zavod za šport Slovenije
Št. 15/01-2001
Ob-52307
1. Naročnik: Dom starejših Na Fari.
2. Naslov naročnika: Dom starejših Na
Fari, Na Fari 50, 2391 Prevalje, tel.
041/212-875.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
montaža opreme.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
celota.
4. Kraj dobave: Prevalje – Dom starejših Na Fari.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 8. 9. 2001 –
30. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: dvig razpisne
dokumentacije Občina Prevalje, Tajništvo
Občine Prevalje – Mira Praper, Trg 2a,
2391 Prevalje, tel. 02/824-61-00, dodatne
informacije
Ivan
Penec,
tel.
041/21-28-75.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 10 dni po tej
objavi, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, na transakcijski račun 20470-0015116819, podjetja
SGP Kograd IGEM inženiring d.o.o., D.Š.
48587524.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 8. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Prevalje, Tajništvo Občine Prevalje – Mira Praper, Trg 2a, 2391
Prevalje, tel. 02/824-61-00.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 8. 2001 ob 14. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v razpisni dokumentaciji.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum, do katerega
mora veljati ponudba: 20. 9. 2001, datum
odločitve o sprejemu ponudbe 1. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
75%, rok dobave 10%, finančna usposobljenost 10%, reference 5%
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 7. 2001.
Dom starejših Na Fari
Št. 03/2001-13
Ob-52309
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, javno podjetje za pridobivanje lignita d.d.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta
78, 3320 Velenje, tel.: 03-5871-465,
03-5869-160, faks 03-5869-131.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
zračilnih cevi za separatno prezračevanje v rudarstvu.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
celotna dobava.
4. Kraj dobave: skladišče Premogovnika Velenje d.d.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 12 mesecev
po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Premogovnik
Velenje d.d.- gospodarski sektor, Rudarska
6, 3320 Velenje – Srečko Anžej soba 109
telefon 03/89-82-126.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po predhodni najavi vsak delovni dan od 10. do 13. ure in s
predložitvijo potrdila o plačilu stroškov dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT polog na račun podjetja št.: 52800-601-23430 z oznako zračilne cevi.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 22. 8. 2001 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: naslov v 7. (a) točki.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 8. 2001 ob 11. uri – Premogovnik Velenje d.d. Partizanska 78 v sejni sobi
direktorja, II. nadstropje soba št. 221.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini

5% ponudbene vrednosti in izjava banke o
izdaji garancije za dobro izvedbo posla.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dobavo v celoti financira naročnik.
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: ni dodatnih pogojev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2002, odločitev do 15. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
tehnična primernost in certifikati ISO.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Ludvik Golob, telefon: 03/5871-465
ali 03/5869-160 int. 1644.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 7. 2001.
Premogovnik Velenje d.d.
Št. 39/B
Ob-52315
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, faks 02/449-2379.
3. (a) Vrsta in količina blaga: navadni
potovniki PN 116: 39 kosov, dodatek
levi k PN116: 15 kosov, dodatek desni
k PN 116: 15 kosov, navadni kotni potovnik PK 196: 3 kose, polkrožni potovnik PP 232: 1 kos, srednji zgornji del:
30 kosov (potovnik je mizica s kovinskim nastavkom, ki jo uporablja pismonoša za sortiranje pošte).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ne.
4. Kraj dobave: Maribor in Ljubljano.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: po podpisu
pogodbe 60 dneh.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, Peter Hometer, tel. 02/4499 2302,
faks 449 2379.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT splošna
položnica, virmanski nalog št. žiro računa
51800-601-180.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 8. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., nabavna služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 8. 2001 ob 11. uri, Pošta Slove-
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nije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor –
konferenčna dvorana 4. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
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.
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 predložil potrdilo o
registraciji in opravljanju dejavnosti (oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad za
s.p.), da ni proti ponudniku uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe; da
mu ni bila v zadnjih petih letih pred objavo
naročila, izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila; da je poravnal davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi v RS;
da so čisti prihodki od prodaje enaki ali večji
od trikratne vrednosti ponudbe na katero se
prijavlja; da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi; da ni dal zavajajoče podatke, glede zahtev iz te točke; da je predložen
obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: do 10. 8. 2001.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 7. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 402-11/01
Ob-52359
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, OPKSZ, Odsek za splošne zadeve,
Prešernov trg 2, Ljubljana, tel:
306-11-70, faks: 306-12-02.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup 8
službenih vozil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– sklop A – 2 terenski vozili,
– sklop B – 2 osebni vozili,
– sklop C – 2 kombinirani vozili,
– sklop D – 1 kombinirano vozilo,
– sklop E – 1 osebno vozilo.
Možno je kandidirati na posamezne
sklope.
4. Kraj dobave: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
možne so variantne ponudbe.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave:
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– sklop A – 2 terenski vozili: 30 dni (od
podpisa pogodbe),
– sklop B – 2 osebni vozili: 30 dni (od
podpisa pogodbe),
– sklop C – 2 kombinirani vozili: 45 dni
(od podpisa pogodbe),
– sklop D – 1 kombinirano vozilo: 30
dni (od podpisa pogodbe),
– sklop E – 1 osebno vozilo: 30 dni (od
podpisa pogodbe).
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Odsek za splošne zadeve, Prešernov trg 2, Ljubljana, Dani Klarič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 9. in
13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
10.000 SIT na ŽR:
50100-630-810108,
sklic
na
št.
202-10205-……
s
pripisom
»JR
402-11/01 službena vozila«.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 8. 2001 do 8.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Prešernov trg 2, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 8. 2001 ob 9. uri, Adamič Lundrovo
nabrežje 2, Ljubljana, pred sobo 143/I.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: pogoji
v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ni dovoljena
skupna ponudba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 60 dni. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 7 dneh po podpisu obvestila o
izbiri.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena
70%
– garancije
20%
– dodatne ugodnosti
10%
16. Morebitne druge informacije o naročilu: obvezen odkup:
– za sklop A – eno terensko vozilo,
– za sklop B – dve osebni vozili,
– za sklop C – eno osebno vozilo in eno
kombinirano vozilo,
– za sklop D – eno osebno vozilo,
– za sklop E – dve osebni vozili.
Pogoji v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 7. 2001.
Mestna občina Ljubljana
Št. 1-3/2001
1. Naročnik: Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije.

2. Naslov naročnika: Dunajska c. 58,
1000 Ljubljana; tel.: 01/434-11-00; faks
01/436-12-28.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računalniška oprema v predvideni skupni vrednosti 15,302.521 SIT (brez DDV):
1. strežnik s sistemsko programsko
opremo; predvidoma 1 kom,
2. standardni osebni računalnik; predvidoma 5 kom,
3. standardna grafična delovna postaja;
predvidoma 5 kom,
4. standardni prenosni računalnik; predvidoma 6 kom,
5. namizni laserski tiskalnik z vgrajenim
optičnim čitalcem in fotokopirnim strojem
A4, ČB; predvidoma 4 kom,
6. namizni tintni tiskalnik z A4, barvni;
predvidoma 3 kom,
7. namizni tintni tiskalnik z A3, barvni;
predvidoma 3 kom,
8. programska oprema za odjemalce;
predvidoma 45 kom,
9. licenčna programska oprema za delovne postaje – Microsoft; predvidoma 16
kom.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možna oddaja po sklopih v skladu z razpisno dokumentacijo.
4. Kraj dobave: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska c. 58, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 15 dni po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska c. 58, Ljubljana, vložišče (soba 01) – Meta Podlesnik / Dušica Gimpelj.
Dvig razpisne dokumentacije je možen
osebno, s pisnim pooblastilom in dokazilom
o plačilu razpisne dokumentaije; na pisno
zahtevo pa tudi po pošti.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 23. 7. 2001
vsak delavnik med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT; virman / položnica; ŽR: 50102-603-44803, sklic:
77-03-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 9. 2001 do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska c. 58,
1000 Ljubljana – vložišče (soba 01) ali priporočeno po pošti.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 9. 2001 ob 12. uri; Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska c. 58, 1000 Ljubljana – sejna
soba (soba 09).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica ‘brez protesta’ v vrednosti 5% od ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 95 dni od od dneva
odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: celovitost ponudbe, cena (merila so podrobneje
razložena v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v skladu z razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 7. 2001.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 403-4/01
Ob-52400
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1502 Ljubljana, faks št. 478-56-82, tel. št.
478-52-52
3. (a) Vrsta in količina blaga: tiskanje
in dobava 440,000.000 kosov tobačnih
znamk.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali več skupaj:
naročilo se ne oddaja v sklopih.
4. Kraj dobave: fco Banka Slovenije,
Štefanova 2, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predviden datum
zaključka ali trajanje dobave: predviden
začetek dobave je oktober 2001. Dobava
blaga se bo izvajala sukcesivno v obdobju
24 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Finančna služba, Prežihova 4, II. nadstropje, soba 205,
1502 Ljubljana, Vesna Zupančič.
(b) Čas v katerem se lahko prevzeme
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 10. in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisne dokumentacije ni
potrebno plačati.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 9. 2001 do
vključno 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Prežihova 4, Finančna služba, II.
nadstropje, soba 204, 1502 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudbe: 4. 9. 2001 ob 12.15 uri v sejni sobi na
naslovu: Ministrstvo za finance, Prežihova
4, 1502 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe in bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: rok
plačila je 31 dni po uradnem prejemu računa.
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. in 43. členu zakona o
javnih naročilih: /
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vključno do 5. 11. 2001, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 25. 9.
2001
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo se sklepa za obdobje 24
mesecev.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 58 z dne
13. 7. 2001,
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 7. 2001.
Ministrstvo za finance
Ob-52409
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Ccarinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-05, tel:
01/478-38-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
novih osebnih vozil in kombijev za potrebe carinske službe:
– točka 1: limuzina manjšega razreda s
5 vrati od 1100-1200 ccm: 4 kom.
– točka 2: limuzina srednjega razreda s
5 vrati od 1500-1600 ccm: 3 kom.
– točka 3: vozilo za prevoz potnikov in
tovora od 1300-1400 ccm: 1 kom.
– točka 4: osebno vozilo s 4 kolesnim
pogonom od 1100-1600 ccm: 4 kom.
– točka 5: enoprostorsko vozilo s 6+1
sedeži od 1900 do 2000 ccm: 1 kom.
– točka 6: limuzina višjega razreda s 5
vrati od 1900-2000 ccm: 1 kom.
– točka 7: kombi s 5+1 sedeži in mobilno pisarno (po načrtu naročnika): 3 kom.
– točka 8: kombi za prevoz potnikov s
15+1 sedeži: 1 kom.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko ponudi vozila pod vsemi točkami ali le pod eno. Ponudnik mora ponuditi
celotno razpisano količino pod posamezno
točko, sicer bo naročnik ponudbo smatral
kot nepravilno.
4. Kraj dobave: dobava oziroma dostava vozil se bo vršila na carinske urade Celje,
Dravograd, Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Sežana
in Generalni carinski urad.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudba mora biti v skladu s tehničnimi značilnostmi predmeta javnega naročila. V nasprotnem primeru se bo smatralo, da je ponudba neprimerna. Variantne ponudbe, ki

je v nasprotju s tehničnimi značilnostmi
predmeta javnega naročila, naročnik ne bo
upošteval.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek dobave: takoj po sklenitvi pogodbe, predvidoma 20. 9. 2001, zaključek dobave: 30. 11.
2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: vložišče, pritličje, Andrlič Erika ali Hrovat Stanka, tel:
01/478-38-00.
Zainteresirani ponudnik lahko dobi informacije: pri Boštjanu Smodeku, ekon., tel:
01/478-38-38, faks 01/478-39-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 11.30 in od 12.30 do 14.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 8. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, po pošti ali osebno v
vložišču. Pri poštnih pošiljkah se bo kot čas
vložitve ponudbe upošteval čas prispetja pošiljke na naslov naročnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 8. 2001 ob 10. uri na naslovu:
Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska 55, Ljubljana, 3. nadstropje, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
(a) v primeru, da ponudba ponudnika
presega 30 mio SIT, mora ponudnik svoji
ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od ponudbene
vrednosti javnega naročila oziroma dela javnega naročila, za katerega se prijavlja.
Ponudniku ni potrebno predložiti bančne garancije za resnost ponudbe, če njegova ponudba ne presega 30 mio SIT. V
tem primeru mora ponudnik priložiti svoji
ponudbi lastno menico za resnost ponudbe
z menično izjavo, v višini 10% od ponudbene vrednosti javnega naročila oziroma dela
javnega naročila, za katerega se prijavlja.
(b) Ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi lastno potrjeno in podpisano izjavo, da
bo v primeru izbora na javnem razpisu predložil naročniku ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v 10 dneh po sklenitvi pogodbe.
– bančno garancijo v višini 10% od pogodbene vrednosti izplačljivo na prvi poziv,
brez ugovora, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v splošni
garancijski dobi, z veljavnostjo 60 dni po
izteku splošne garancijske dobe, če njegova ponudba presega 30 mio SIT oziroma,
– lastno menico, bianco, podpisano in
žigosano, z menično izjavo, v všini 10% od
pogodbene vrednosti za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v
splošni garancijski dobi, brez protesta, z
veljavnostjo 60 dni po izteku splošne garancijske dobe, če njegova ponudba ne presega 30 mio SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: glede finančne sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje
zahteve:
– v preteklih šestih mesecih do vključno
datuma izdaje ustreznega bonitetnega
obrazca oziroma potrdila ponudnik ni imel
blokiranega žiro računa oziroma negativnega stanja sredstev v preteklem mesecu brez
odobrenega kredita za pokrivanje negativnega stanja na žiro računu;
– ponudnik mora imeti poravnane vse
svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila.
Glede poslovne sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve:
– veljavnost ponudbe ponudnika ne sme
biti krajša od 60 dni od dneva odpiranja
ponudb;
– ponudnik mora navesti svoje podatke
v VI. poglavju razpisne dokumentacije v točki 3. dokazila ponudnika o razpolaganju z
zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi, in sicer glede svoje kadrovske strukture, servisne mreže ter načina upoštevanja in reševanja reklamacij.
Pogoji, ki se nanašajo na vsebino ponudbe:
– ponudnik mora ponuditi vso razpisano
količino pod posamezno točko,
– ponujena vozila pod posamezno točko mora ustrezati najmanj zahtevam naročnika, ki so navedene v V. poglavju pod vsako točko posebej,
– ponujeni plačilni rok mora biti najmanj
30 dni od dneva prejema računa,
– splošna garancijska doba, ki začne teči z dnem prevzema vozila, mora biti najmanj 12 mesecev oziroma najmanj 100.000
prevoženih kilometrov,
– garancijska doba za protikorozijsko zaščito pločevine, ki začne teči z dnem prevzema vozila, mora biti najmanj 6 let.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
29. 10. 2001, datum odločitve: predvidoma 20. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbe se bodo točkovale za vsako posamezno
točko posebej.
Merila za izbor najugodnejše ponudbe
so:
1. merila, ki se nanašajo na ponudnika
(do 44 točk)
a) reference ponudnika do 30 točk:
– za vsak posel od 5,000.000 SIT do
15,000.000 SIT – 0,25 točke x št. naročil,
– za vsak posel od 15,000.001 SIT do
30,000.000 SIT – 0,50 točke x št. naročil,
– za vsak posel od 30,000.001 SIT do
50,000.000 SIT – 1 točko x št. naročil,
– za vsak posel od 50,000.001 SIT do
70,000.000 SIT – 2 točki x št. naročil,
– za vsak posel od 70.000.001 SIT in
več – 5 točk x št. naročil.
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Ponudnik navede reference za vsak model, ki ga je ponudil pod posamezno točko,
posebej – tako se reference točkujejo za
vsako točko posebej.
(b) seznam pooblaščenih servisov za ponujeno znamko vozil v Sloveniji – do 15
točk.
Ponudnik za prve tri navedene pooblaščene servise, ki so lokacijsko najbližje posamezni lokaciji carinskega urada oziroma
izpostave (ca. 20 km), prejme po 0,5 točke.
(c) če ima ponudnik pridobljen certifikat
za sistem kakovosti po priznanih mednarodnih standardih (npr. ISO) za dejavnost, ki
je tudi predmet tega javnega razpisa – 5
točk.
(d) če ponudnikovi podatki o boniteti v
zadnjem obračunskem obdobju izkazujejo
čisti dobiček – 2 točki.
2. ponudbena cena (do 100 točk)
Pri preračunu posamezne ponudbene
cene v točke, se uporabi naslednji obrazec:
minimalna cena x 100
obravnavana
oziroma ponujena cena

Cena v točkah =

Pri določitvi minimalne ponudbene cene, se upoštevajo samo ponudbe, ki niso
bile izločene po pogojih, ki jih mora izpolnjevati naročnik.
3. dobavni rok (do 10 točk)
– za dobavni rok do 30 dni ponudnik
prejme – 10 točk,
– za dobavni rok od 31 – 60 dni ponudnik prejme – 5 točk,
– za dobavni rok nad 60 dni ponudnik
prejme – 0 točk.
4. splošna garancijska doba (do 6 točk)
Če ponudnik ponudi daljši splošni garancijski rok od zahtevanega (brez omejitve
kilometrov), se vrednoti po 3 točke za vsako leto daljši garancijski rok, vendar največ
za 2 leti.
Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje naročnika in prejme največje skupno število
točk, je izbran kot najugodnejši ponudnik za
predmet javnega naročila, za katerega se je
prijavil.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 7. 2001.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Št. 22
Ob-52412
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, tel: 05/339-66-00 in
faks 05/302-32-12.
3. (a) Vrsta in količina blaga: hidravlična stiskalnica (po razpisni dok. št.:
6/2001-B).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /.
4. Kraj dobave: fco elektrokovinska delavnica naročnika, Rejčeva 24 v Novi Gorici.
5. Sprejemljivost varianntnih ponudb: /
6. Datum dobave: november 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v komercialnem sektorju pri Katji Šmajgl.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem je možen med 9. in 11. uro po predhodni enodnevni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije 15.000 SIT z vključenim 19% DDV
ponudniki poravnajo z virmanom na račun št.
52000-601-22566, sklic na št. 31955 – ter
številko te objave s pripisom razpisna dokumentacija - nabava hidravlične stiskalnice.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 9. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov komor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica (komercialni sektor).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 9. 2001 ob
11. uri v sejni dvorani Elektro Primorska,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: ponudnik predloži bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3% vrednosti ponudbe, katera veljavnost je največ 40
dni od izdaje obvestila o oddaji naročila.
11. Pogoji finaciranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni.
12. Pravna oblika povezave skupina
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je izbrana kot najugodnejša: skupina
ponudnikov mora dostaviti 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 ZJN-1:
poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1 še to, da povprečni letni čisti prihodki od prodaje (za zadnja tri leta) morajo
biti v višini najmanj dvakratne ponudbene
vrednosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
95 dni od dneva objave tega razpisa, datum
odločitve o sprejemu ponudbe je predviden
za 18. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb so: ponudbena cena, rok plačila, rok dobave, reference, kakovost.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlane zahteve za objavo: 13. 7. 2001.
Elektro Primorska d.d., Nova Gorica
Ob-52414
1. Naročnik: Onkološki inštitut Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000
Ljubljana,
tel.
01/431-7276,
faks
01/432-1076.
3. (a) Vrsta in količina blaga: en ultrazvočni aparat.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
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za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Onkološki inštitut Ljubljana, Nabavna služba, Zaloška 5, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni dopustna.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: /
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: nabavna služba, Marinka Zadel, Zaloška 5, Ljubljana, tel.
01/431-7276, faks 01/432-1076.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: naslednji delovni
dan od objave razpisa do dneva odpiranja
ponudb, vsak delavnik od 9. do 14. ure. Vsi
zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo osebno z dokazilom o
vplačilu stroškov ali lahko zahtevajo (s predložitvijo dokazila o vplačilu stroškov), da
se jim dokumentacijo pošlje po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, nakazilo na žiro
račun: Onkološki inštitut Ljubljana,
50103-603-45793, z navedbo “plačilo razpisne dokumentacije za ultrazvočni aparat”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 3. 9. 2001 z
jutranjo pošto ali osebno do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Onkološki inštitut Ljubljana, Nabavna služba, Zaloška 5, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 9. 2001, ob 10. uri, Onkološki
inštitut Ljubljana, Velika sejna soba, stavba
C, Zaloška 2, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 2% pogodbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 20%
vrednosti v 30 dneh od dne prevzema, 20%
vrednosti v 60 dneh od dne prevzema, 20%
vrednosti v 90 dneh od dne prevzema, 20%
vrednosti v 120 dneh od dne prevzema, 20%
vrednosti v 150 dneh od dne prevzema.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): v skladu s 47. členom Zakona o javnih naročilih
in razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: določeno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: v skladu s 55. členom
Zakona o javnih naročilih.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
aparata skupaj s ceno letne servisne pogodbe 65%, kakovost aparata 35%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 57 z dne
23. 6. 2000.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 7. 2001.
Onkološki inštitut Ljubljana
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Št. 0512/3-308/64-01
Ob-52416
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-5125, telefaks št.
01/472-5791.

3. (a) Vrsta in količina blaga: deli policijskih uniform.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo vsebuje 10 sklopov, kot je razvidno iz priložene tabele.

Priloga točke 3 (b):
Sklop

Naziv artikla

1

Srajca zimska modra – dolgi rokav
Srajca poletna modra – kratek rokav
Srajca letna siva – dolgi rokav
Srajca poletna bela – kratek rokav
Srajca zimska bela – dolgi rokav
Plašč dežni
Maska zaščitna
Bunda modra
Hlače poletne
Hlače zimske
Anorak dežni
Uniforma delovna
Čevlji terenski
Pulover zimski moder
Pulover poletni
Hlače dežne

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Naročnik si pridržuje pravico do spremembe količin za posamezen artikel, glede
na spremembe potreb in razpoložljiva finančna sredstva.
Ponudniki lahko ponudijo vse artikle v
celoti (sklopi 1 do 10), ali po posameznih
sklopih v celoti. V primeru, da sklop vsebuje
več artiklov, ponudniki ne morejo ponuditi
posameznega artikla iz posameznega sklopa.
4. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve, Vodovodna 93/a, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne ponudbe, le-te pa morajo zadostiti zahtevam iz
razpisne dokumentacije.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: najkasnejši
dobavni rok za vse artikle je 30. 11. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Skupne službe, Sekcija za
finančne in materialno-tehnične zadeve, Vodovodna 93/a, Ljubljana, pri Darji Domjanič, dodatne informacije: Veronika Bajrič,
tel. 01/472-4054.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 6.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

Količina

2.500
2.000
1.000
500
500
500
500
500
1.500
1.000
500
500
500
500
500
500

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 6.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve),
sklicna
številka:
28
17116-2401002-30806401.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti naročniku do 16. 8. 2001,
najkasneje do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – Vložišče,
1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
16. 8. 2001, ob 11. uri, na naslovu: Visoka
policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a,
Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
V primeru, da skupina izvajalcev predloži
skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi pravnega
akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da
bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornost posamez-
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nih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede
na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 17. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustreza merilom: cena, kvaliteta vzorca, finančno
stanje ponudnika in urejenost sistema kakovosti.
Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudba prejme za ceno je 60 točk, za
kvaliteto vzorca je 25 točk, za finančno stanje ponudnika je 10 točk in za urejenost
sistema kakovosti je 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 7. 2001.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 1.7.1-3918/01
Ob-52435
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,
1000 Ljubljana, telefaks 01/291-48-33.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 6 viličarjev.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možna je oddaja po sklopih navedenih v
razpisni dokumentaciji.
4. Kraj dobave: Ljubljana, Maribor, Celje, Koper.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: maksimalno
60 delovnih dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske železnice d.d., Center za nabavo - tajništvo,
Kolodvorska 11, faks 01/291-48-33.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 9. ure. Ob prevzemu dokumentacije
ponudniki predložijo: potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije, davčno številko, številko žiro računa ali transakcijskega računa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT na žiro račun
50100-601-14744.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 8. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Center za nabavo, Kolodvorska 11,1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 8. 2001 ob 10. uri, Kolodvorska 11,
Ljubljana Center za nabavo, sejna soba.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% od ocenjene vrednosti naročila.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 90
dnevni plačilni rok.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): d.d.,
d.o.o.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: ni posebnih pogojev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kakovost, garancija, dobavni rok, reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 13. 7. 2001.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Št. 1.7.1-3920/01
Ob-52436
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,
1000 Ljubljana, telefaks 01/291-48-33.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 10 gospodarskih vozil, 5 priklopniki.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možna je oddaja po sklopih navedenih v
razpisni dokumentaciji.
4. Kraj dobave: Ljubljana, Maribor, Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: maksimalno
90 delovnih dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske
železnice d.d.,Center za nabavo - tajništvo,
Kolodvorska 11, faks 01/291-48-33.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 9. ure. Ob prevzemu dokumentacije
ponudniki predložijo: potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije, davčno številko, številko žiro računa ali transakcijskega računa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT na žiro račun
50100-601-14744.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 8. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Center za nabavo, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 8. 2001 ob 10. uri, Kolodvorska 11,
Ljubljana, Sejna soba Centra za nabavo.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-

na garancija v višini 10% od ocenjene vrednosti naročila.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dolgoročni komercialni kredit.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): d.d.,
d.o.o.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni posebnih pogojev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kredit, garancija, dobavni rok, ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 13. 7. 2001.
Slovenske železnice, d.d. Ljubljana
Št. 1.7.1-3919/01
Ob-52437
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,
1000 Ljubljana, telefaks 01/291-48-33.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 8 osebnih vozil, 4 kombiji za prevoz oseb.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možna je oddaja po sklopih navedenih v
razpisni dokumentaciji.
4. Kraj dobave: Ljubljana, Celje, Maribor, Koper.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: maksimalno
60 delovnih dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske
železnice d.d., Center za nabavo - tajništvo,
Kolodvorska 11, faks 01/291-29-21.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 9. ure. Ob prevzemu dokumentacije
ponudniki predložijo: potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije, davčno številko, številko žiro računa ali transakcijskega računa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT na žiro račun
50100-601-14744.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 8. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Center za nabavo, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 8. 2001 ob 10. uri, Kolodvorska 11,
Ljubljana. Sejna soba Centra za nabavo.
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: 90
dnevni plačilni rok, varianta leasing z odkupom in leasing brez odkupa vozil.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): d.d.,
d.o.o.,
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: ni posebnih pogojev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
garancija, dobavni rok, stroški vzdrževanja,
ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 13. 7. 2001.
Slovenske železnice, d.d. Ljubljana
Št. 0512/3-308/68-01
Ob-52443
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-5125, telefaks
št. 01/472-5791.
3. (a) Vrsta in količina blaga: programska oprema:
– sklop 1: aplikativna programska
oprema,
– sklop 2: sistemska programska
oprema,
– sklop 3: programska oprema
OS/390,
– sklop 4: programska oprema LN,
– sklop 5: razvojna programska oprema.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko ponudijo blago, ki je predmet javnega razpisa, v celoti ali po posameznih celotnih sklopih. Posameznih postavk ali podsklopov iz posameznega sklopa ponudniki ne morejo ponuditi.
4. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne ponudbe, ki morajo izpolnjevati vse zahteve iz
razpisne dokumentacije.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave in instalacije: razpisano blago mora izbrani ponudnik
dobaviti najkasneje v 30 dneh od podpisa
pogodbe. Predvideni datum podpisa pogodbe je 1. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade, dodatne
informacije:
Tomaž
Lampič,
tel. 01/472-4444.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve),
sklicna
številka:
2817116-2401002-30806801.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti do 20. 8. 2001, najkasneje do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
20. 8. 2001, ob 10. uri, na naslovu: Visoka
policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8a,
Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede
na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 7. 1. 2002.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 15. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustreza merilom: cena, kakovost, finančno stanje ponudnika in strokovna priporočila.
Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudba prejme za ceno je 12 točk, za
kakovost je 6 točk, za finančno stanje ponudnika je 1 točka in za strokovna priporočila
je 1 točka.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 7. 2001.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-52477
1. Naročnik: Občina Vipava.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 15,
5271 Vipava.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
podružnične osnovne šole Podnanos.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možna je oddaja ponudbe za vse skupaj ali
po sklopih.
– sklop A / oprema šole in vrtca,
– sklop B / oprema kuhinje,
– sklop C / oprema telovadnice,
– sklop D / učila,
– sklop E / drobni inventar.
4. Kraj dobave: Podružnična osnovna
šola Podnanos.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo svojo varianto v
posebni ovojnici z oznako »Variantna ponudba«.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 10. 9.
2001 do 15. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Castrum
d.o.o. Ajdovščina, Cesta 5. maja 5, 5270
Ajdovščina,
Milivoj
Bratina,
tel.
05/364-44-40, faks 05/364-44-42, GSM
041/617-566.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
do petka od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT za posamezni
sklop, 20.000 SIT za vse sklope, na žiro
račun Castrum d.o.o. Ajdovščina št.
52010-601-16294.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 8. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Vipava, Glavni trg 15,
5271 Vipava.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 8. 2001 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Vipava.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponujene cene.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po primopredaji.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): sklenjena pogodba o skupnem nastopanju, če ponudnik
zagotavlja izvedbo naročila s podizvajalcem
ali v obliki poslovnega sodelovanja.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: so določeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predviden datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
31. 10. 2001 in predviden datum odločitve
15. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
60%, reference 15%, rok 15%, plačilni pogoji 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 7. 2001
Občina Vipava
Št. 5117
Ob-52478
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/51-88-301.
3. (a) Vrsta in količina blaga: vertikalna signalizacija.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja po sklopih.
4. Kraj dobave: avtocestne baze v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
avgust–december 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Komercialna služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-301, Milan
Stevanovič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 SIT, plačilo mora biti
izvedeno
na
žiro
račun
št.
50102-601-21275 sklic na številko 99.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 8. 2001 do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 8. 2001 ob 9. uri, Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54,
1117 Ljubljana, sejna soba št. 108.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
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3% ponudbene cene. Veljavnost bančne garancije mora biti najmanj 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki
lahko nastopajo kot posamezni izvajalec ali
skupno nastopanje (joint venture) z navedbo in pisnim pooblastilom vodilnemu partnerju.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
13. 10. 2001; datum odločitve do 28. 8.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, plačilni pogoji, kakovost, nujno
naročilo, druge ugodnosti, teža in način uporabe meril je podan v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 46 z dne
8. 6. 2001, Ob-49896.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 7. 2001.
Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o.
Št. 28
Ob-52485
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, tel: 05/339-66-00 in
faks 05/302-32-12.
3. (a) Vrsta in količina blaga: merilne
naprave (števci) za merjenje električne
energije (po razpisni dok. št.: 12/2001-B).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: fco skladišče naročnika
nerazloženo.
5. Datum začetka in predvideni datum
zaključka dobave: 90 dni po podpisu pogodbe.
6. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v komercialnem sektorju pri Katji Šmajgl.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem je možen med 9. in 11. uro po predhodni enodnevni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije 15.000 SIT z vključenimin 19% DDV
ponudniki poravnajo z virmanom na račun
št. 52000-601-22566, sklic na št. 34634
–ter št. objave v Ur. l. RS s pripisom razpisna dokumentacija - dobava merilnih naprav
(števci).

7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 9. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica (komercialni sektor).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 9. 2001 ob
11. uri v sejni dvorani Elektro Primorska,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
9. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: ponudnik predloži bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
vrednosti ponudbe, katera veljavnost je največ 40 dni od izdaje obvestila o oddaji naročila.
10. Pogoji finaciranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni.
11. Pravna oblika povezave skupina
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je izbrana kot najugodnejša: skupina
ponudnikov mora dostaviti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1:
poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1 še to, da povprečni letni čisti prihodki od prodaje (za zadnja tri leta) morajo
biti v višini najmanj dvakratne ponudbene
vrednosti.
13. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
95 dni od dneva objave tega razpisa, datum
odločitve o sprejemu ponudbe je predviden
za 18. 9. 2001.
14. Merila za ocenitev ponudb so: ponudbena cena, rok plačila, rok dobave, kakovost.
15. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
16. Datum odposlane zahteve za objavo: 13. 7. 2001.
Elektro Primorska, d.d. Nova Gorica
Št. 402-04-47/01
Ob-52488
Št. 21/01
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, faks 478-1805.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
134 osebnih vozil in 2 kombinirani vozili (kombi).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
po sklopih (vendar sklop v celoti).
4. Kraj dobave: različni kraji po Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 20. 9.
2001 do 15. 11. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: F. Kodela, tel:
478-1820.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do dneva oddaje ponudb od 9. do 11. ure.

Stran

4402 / Št. 59-60 / 20. 7. 2001

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa
50100-630-10014, model 28, sklic:
15202-7130007-01272001.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 28. 8. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana – glavna
pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 8. 2001 ob 9.30; Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančne garancije po razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 30. 11. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – do 100 točk;
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
dobave vozil v zadnjih treh letih pred oddajo
ponudbe (vključno z letom 1998) – do 32
točk;
3. seznam lastnih in pooblaščenih serviserjev – do 12 točk;
4. rok dobave – do 8 točk;
5. certifikat kakovosti ISO 9001ali podobno – 6 točk;
6. finančna sposobnost ponudnika – 6
točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: F. Kodela, tel: 478–1820.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 52/01 z dne
22. 6. 2001; Ob-51117.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 7. 2001.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
Ob-52504
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 13,
6000 Koper, telefon 05/668-60-00, faks
05/ 668-61-55.
3. (a) Vrsta blaga: vodovodni material:
– 1.00.00.00 cevi,
– 1.10.00.00 cevi “DUKTIL K9” - standardni spoj.
4. Kraj dobave: Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja 13, 6000
Koper, fco skladišče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: od 15. 9.
2001 do 1. 5. 2002
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago v tajništvu sektorja Vzdrževanje, pri Nataši Klobas; prosimo
dokazilo o plačilu za razpisno dokumentacijo. Dodatne informacije o naročilu pa se
dobi na naslovu naročnika, pri Igorju Piantoniju, tel. 05/668-61-52.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati na dan te objave in nato vsak dan med 7. in 14. uro do
21. 8. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT, virmansko nakazilo
na
transakcijski
račun
št.
10100-0000055382 pri Banki Koper d.d.
(DDV je vključen v ceni).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 7. in 14. uro, najkasneje do 21. avgusta do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rižanski vodovod Koper
d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja 13, 6000 Koper, v tajništvo sektorja Vzdrževanje pri Nataši Klobas.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 8. 2001 ob 13.30, v mali sejni
sobi.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti javnega razpisa, na katerega ponudnik konkurira. Bančna garancija mora
veljati do 15. 9. 2001.
11. Pogoji financiranja in plačila in / ali
sklicevanje na določila v predpisih: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudbo lahko predloži gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in ima ustrezne kvalifikacije za izvajanje dobav blaga,
ki je predmet javnega naročila.
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: vsi zahtevani pogoji po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do poteka roka za oddajo ponudbe. Ponudba mora veljati še 70
dni od dneva odpiranja ponudb. Naročnik
bo odločitev o sprejemu ponudbe sprejel
predvidoma v osmih dneh po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– interventna dobava ponujenega blaga,
– dobavni rok,
– izkušnje s ponudnikom,
– dodatne tehnične opcije od navedenih
v tehnični dokumentaciji,
– plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Igor Piantoni, tel.
05/668-61-52. Naročnik si pridržuje pravi-

co do razveljavitve razpisa oziroma da ne
izbere nobenega ponudnika.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 7. 2001.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.,
Koper
Št. 110-1/01
Ob 52506
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
računalniške opreme - osebni računalnik COMPAQ DeskPro - 31 kom, monitor Compaq - 31 kom, strežnik Compaq Strežnik - 2 kom, prenosni računalnik Compaq Armada - 14 kom, Raid
diskovni sistem Compaq Storage
Works + smart Array Controller - 1
kom, tračna enota za arhiviranje Compaq DLT 40/80GB - 1 kom, preklopnik
16/1 - 1 kom, projektor max resolucija XGA 1024 x 768/75Hz svetilnost
1000 ansi lumnov, teža < 5 kg - 1 kom
.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave: rok
dobave je 1 mesec po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel.
01/47-88439,
faks
01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Anton Žagar, univ. dipl. inž. geod.
- DARS d.d. Ljubljana, Dunajska 7, tel.
01/300-99-07, faks 01/300-99-01.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 20. 7. 2001
do 24. 8. 2001 .
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške 7.000 SIT
za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 - Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 24. 8. 2001 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 24.
8. 2001 ob 10. uri na naslovu Ljubljana,
Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška
19a, sejna soba 312/III.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,500.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): skladno z
razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 20. 2. 2002. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 3. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana
dne13. 7. 2001.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.
Št. 30/2001
Ob-52522
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor,
telefaks
02/25-22-241;
02/22-00-151.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računalniška oprema.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno
javno naročilo in zaključene sklope na katere ponudnik konkurira.
(c) Ocenjena vrednost javnega naročila: 77,110.000 SIT.
(č) Ocenjena vrednost zaključenih
sklopov javnega naročila:
sklop A): 46,050.000 SIT;
sklop B): 6,700.000 SIT;
sklop C): 1,900.000 SIT;
sklop D): 2,300.000 SIT;
sklop E): 20,100.000 SIT.
4. Kraj dobave: Vetrinjska ul. 2, pri naročniku.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni datum začetka dobave: 17. 9. 2001; predvideni datum zaključka dobav: 17. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor-vložišče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/ I. nadst.), na dan
te objave in nato vsak delovni dan med 10.
in 12. uro. Dodatne informacije o naročilu
pa se dobi na naslovu naročnika pri Sašo
Trunklu in Milanu Nežmahu, univ. dipl. org.,
tel. 02/22-00-229 in 02/22-00-127 na dan
objave in nato vsak delovni dan med 10. in
12. uro do 17. 8. 2001.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati, na dan te objave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 21. 8. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 51800-601-22802
(DDV je upoštevan v ceni).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 22. 8.
2001 do 9. ure v Splošno kadrovski sektor–vložišče, pri Marjani Gredin (soba št.
114/ I. nadst.).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, Splošno kadrovski sektor – vložišče (prevzemnik Marjana Gredin soba št. 114/I. nadst.). Na kuverti s ponudbo mora biti v levem spodnjem
kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba
– Javni razpis”. Navedena mora biti: številka
objave tega javnega razpisa, št. Uradnega
lista RS in predmet javnega naročila. Na
hrbtni strani mora biti označen polni naslov
pošiljatelja. Kuverta s ponudbo mora biti zapečatena.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 8. 2001 ob
10. uri pri naročniku: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor v sejni
sobi II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponudnik mora predložiti garancijo banke za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti javnega razpisa, na katerega ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih drugih: rok plačila: vsaj 60 dni, od datuma
izstavitve računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev, gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav blaga, ki je predmet javnega razpisa.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: vsi zahtevani pogoji z
dokumenti za ugotavljnje usposobljenosti

ponudnika, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umaknejo ponudbe, jih dopolnijo ali zamenjajo
do poteka roka za oddajo ponudbe;
– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;
– predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 7. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 60 točk;
– skladnost z že obstoječo računalniško
opremo: 15 točk;
– potrjene reference ponudnika za dobave blaga, ki je predmet razpisa: 10 točk;
– rok plačila: 10 točk;
– certifikat skupine standardov SIST EN
ISO 9000: 5 točk.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi na naslovu naročnika pri: Sašu Trunklu
in Milanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel.
02/22-00-229 in 02/22-00-127.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 7. 2001.
Elektro Maribor, d.d.
Št. 1307/9
Ob-52523
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-02,
tel. 01/474-30-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
visoko preciznega komparatorja.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval le celovite ponudbe.
4. Kraj
dobave:
Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava do
30. 9. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v Dejavnosti upravljanja prenosnega omrežja III. nadstropje,
Dejana Kneževič, dodatne informacije Željko Karas.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
žiro račun št. 50106-601-90093. DDV je
zajet v ceni.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 8. 2001 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3D2.1, prevzemnik
Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
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Ljubljana, 23. 8. 2001 ob 10. uri, v dvorani
RCV/IV. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% skupne ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo po posameznih dobavah in montažah.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): naročnik
bo z izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. členu ZJN izpolnjevati tudi pogoje navedene v
razpisni dokumentaciji (navodilo ponudniku
za izdelavo ponudbe).
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 23. 10. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 10. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (95%), plačilni pogoji (5%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 7. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Dejavnost upravljanja
prenosnega omrežja
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4. Utemeljitev odločitve: previsoke cene
pravilnih ponudb, sredstva v takšni višini niso predvidena v proračunu.
5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
76,751.410,96 SIT, 48,704.629,28 SIT.
11., 12.,
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 116 z dne 15. 12. 2000.
Mestna občina Celje
Popravek
Ob-52402
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila št.: JN 26/01 ”Izvedba optične povezave po DV 20 kV Kočevje-Črnomelj z izdelavo projektne dokumentacije”, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 52 z dne 22. 6.
2001, Ob-50899 se popravi 15. točka in
se pravilno glasi:
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (70% delež),
– reference ponudnika, oziroma njegovega podizvajalca za izdelavo PGD, dobavo
in montažo (15% delež),
– rok izvedbe (7% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certifikat ponudnika kakovosti ISO razreda 9000 (3% delež).
Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

ZJN-12.G

Št. 110-1/01
Ob-52505
V Uradnem listu RS. št. 40-41 z dne 25.
5. 2001 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za Zahodno obvoznico Maribor,
Maribor – most – Erjavčeva; gradnja od
profila P36 do profila P 46 (Ob-49116).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in datum odpiranja ponudb na 26.
7. 2001. Kraj in ura predložitve in odpiranja
ponudb ostaneta nespremenjena.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

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
Zavrnitev vseh ponudb
Ob-52369
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: izbira izvajalca po odprtem postopku –
rekonstrukcija mostu čez Voglajno pri
Teharjah.
3. Datum odločitve o zavrnitvi vseh ponudb: 11. 7. 2001.

Št. 1.5.3267/01
Ob-52526
V zahtevi za objavo javnega razpisa za
oddajo naročila za modernizacijo proge Ormož Murska Sobota I. faza, izvedba SV, TK
in EE naprav na rekonstruiranih postajah,
LOT 2, objavljen v Uradnem listu RS, št.
40-41 z dne 25. 5. 2001 Ob-49217 se
datum v 8. (a) in 9. točki pravilno glasijo:
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 7. 2001 do 10. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 7. 2001 ob 11. uri, Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana, Steklena dvorana.
Slovenske železnice d.d.
Ob-52231
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje Hrastnik
d.o.o.

2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, 1420 Trbovlje, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100.
3. (a) Opis in obseg gradnje: komunalna ureditev UN Log – 1. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: sklopi niso predvideni.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Hrastnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variant ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 2 meseca.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, Oddelek za investicije (Marjana Žagar ali Majda Turnšek).
Vse dodatne informacije je možno dobiti
pri Cveti Popotnik Pršo na tel.
03/56-26-144 int. 499.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 24. 8. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija v vrednosti
5.000 SIT + DDV je na razpolago pri kontaktni osebi, plača se ob dvigu na blagajni RTH,
predstavnik ponudnika mora imeti s seboj
vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 27. 8. 2001
do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.,
Oddelek za investicije (Marjana Žagar ali
Majda Turnšek), Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 8. 2001 ob 13. uri v sejni sobi
RTH.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): ni opredeljeno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 27. 11. 2001.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 11. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena do 50 točk,
– rok izvedbe do 20 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– fiksnost cen do 10 točk,
– garancijska doba do 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 7. 2001.
Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.
Ob-52236
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje Hrastnik
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, 1420 Trbovlje, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija ceste Terezija rov–Neža.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: sklopi niso predvideni.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variant ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 3 mesece.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, Oddelek za investicije (Marjana Žagar ali Majda Turnšek).
Vse dodatne informacije je možno dobiti
pri Barbari Pavčnik na tel. 03/56-26-144
int. 292.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 24. 8. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija v vrednosti
5.000 SIT + DDV je na razpolago pri kontaktni osebi, plača se ob dvigu na blagajni
RTH, predstavnik ponudnika mora imeti s
seboj vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 27. 8. 2001
do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.,
Oddelek za investicije (Marjana Žagar ali
Majda Turnšek), Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 8. 2001 ob 10. uri v sejni sobi
RTH.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): ni opredeljeno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 27. 11. 2001.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 11. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena do 50 točk,
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– rok izvedbe do 20 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– fiksnost cen do 10 točk,
– garancijska doba do 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 7. 2001.
Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.
Ob-52237
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje Hrastnik
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, 1420 Trbovlje, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija lokalne ceste plato Frančiška–
Lakonca–Sedlo Retje.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: sklopi niso predvideni.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variant ni.
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: Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, Oddelek za investicije (Marjana Žagar ali Majda Turnšek).
Vse dodatne informacije je možno dobiti
pri Barbari Pavčnik na tel. 03/56-26-144
int. 292.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 24. 8. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija v vrednosti
5.000 SIT + DDV je na razpolago pri kontaktni osebi, plača se ob dvigu na blagajni
RTH, predstavnik ponudnika mora imeti s
seboj vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 27. 8. 2001
do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.,
Oddelek za investicije (Marjana Žagar ali
Majda Turnšek), Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 8. 2001 ob 11.30 v sejni sobi
RTH.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahtevana je garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): ni opredeljeno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne

in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 27. 11. 2001.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 11. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena do 50 točk,
– rok izvedbe do 20 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– fiksnost cen do 10 točk,
– garancijska doba do 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 7. 2001.
Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.
Št. 2/01
Ob-52232
1. Naročnik: Komunala javno podjetje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Kopališka 2, 9000
Murska Sobota, tel. 02/521-37-00, faks
02/521-37-40.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
primarnega vodovoda Murska Sobota–
Bakovci II. faza (DN 300, L= 2.700 m).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Murska Sobota, Bakovci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek oktober
2001, dokončanje november 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, Murska Sobota, v tajništvu podjetja.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 10. do 14.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 51900-601-12781 s pripisom za
JN-2/01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 21. 8. 2001 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala javno podjetje d.o.o.,
Kopališka 2, 9000 Murska Sobota, tajništvo podjetja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 8. 2001 ob 11.30 Komunala
javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, Murska
Sobota, v sejni sobi podjetja.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v vrednosti 4,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila najmanj 90 dni od nastanka DUR.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da je ponudnik v zadnjih
3 letih opravil podobna dela najmanj za 2
naročnika v enakem ali večjem obsegu kot
so razpisana (velja smiselno tudi za podizvajalce).
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 21. 11. 2001, 14. 9.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, rok plačila 30%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2001.
Komunala, Javno podjetje d.o.o.,
Murska Sobota
Št. 351-11/01
Ob-52233
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,
6000 Koper, faks 05/627-19-07, tel.
05/66-462-85, e-mail: tatjana.lecic@koper.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
servisne ceste (od km 0,100 do km
0,260) in rekonstrukcija parkirišč za
PSC Ankaran II. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ankaran, Koper.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 10. 2001
do 31. 12. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: sprejemna pisarna Mestne občine Koper, dodatne informacije na uradu za nepremičnine, Tatjana
Lečič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, sreda in petek, od 8. do 12. ure, sreda od 14.
do 17. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, virman na žiro
račun št. 51400-630-90004 s pripisom:
Plačilo razpisne dokumentacije za servisno
cesto in parkirišče za PSC Ankaran.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 9. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: sprejemna pisarna Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 9. 2001 ob 13. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
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čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: financiranje iz proračuna Mestne občine Koper
za leto 2001. Plačilo v roku 60 dni od dneva prejema potrjene situacije.
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: 3 mesece, 17. 9.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ob izpolnjevanju pogojev najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št./
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 8. 2001.
Mestna občina Koper
Št. 005-7701-100
Ob-52234
1. Naročnik: Občina Šentjur pri Celju.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 10,
3230 Šentjur, faks 03/57-43-446.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija lokalne ceste LC 396120, Planina–
Prapretno, na odseku Planina–Sele.
(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: dela se bodo izvajala
na odseku ceste Planina pri Sevnici–Sele.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september
2001–november 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur;
kontaktna oseba je Anica Jazbinšek, tel.
03/747-13-87, ali Tadeja Zorič, tel.
03/747-13-24, faks 03/573-446.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
javnega razpisa dalje, vsak dan med 9. in
14. uro, ob predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki poravnajo
z nakazilom na ŽR št. 50770-630-10243,
Občina Šentjur pri Celju, namen nakazila:
razpisna dokumentacija – rekonstrukcija LC
396120, Planina–Prapretno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 20. 8. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šentjur pri Celju, Me-

stni trg 10, Šentjur, II. nadstropje, soba št.
37 – vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 20. 8. 2001 ob
11. uri v sejni sobi Občine Šentjur pri Celju,
Mestni trg 10, soba št. 48; II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe je ponudnik dolžan priložiti
bančno garancijo v višini 10% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo plačal z razpisom oddana dela po
mesečnih situacijah v skladu z razpisnimi
pogoji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): naročnik
bo razpisana dela oddal enemu izvajalcu, ki
lahko angažira podizvajalce pod pogoji iz
razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahtevana dokazila po
razpisni dokumentaciji mora ponudnik priložiti ponudbi.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti veljavna vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 4. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 70%, reference 10%, rok izvedbe 10% in garancija 10%. Merila so podrobneje opisana v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vsak delovni dan od 7. do 9. ure, po
predhodnem dogovoru, pri Mariji Rataj, tel.
03/74-71-326, ali Anici Jazbinšek, tel.
03/74-71-387.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2001.
Občina Šentjur pri Celju
Št. 14/2001
Ob-52238
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, za
katero vodi investicijo Komunalna direkcija,
Odsek za gospodarske javne službe.
2. Naslov naročnika: Slovenska ul. 40,
2000 Maribor; tel. 02/22-01-450 ali
02/22-01-418, faks 25-26-551.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija dela Razvanjske ceste z ureditvijo bet. kinete Razvanjskega potoka
ter propuata in BUS postaje z obračališčem, zamenjavo vodovoda in izvedbo
kanalizacije.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Maribor, Razvanje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september 2001
do aprila 2002.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, Slovenska ul. 40; Adolf Lesničar, tel.
02/22-01-450 ali Branko Belca, tel.
02/22-01-418.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po objavi vsak ponedeljek, sredo in petek med 8. in 10. uro,
do vključno 10. 8. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, z nakazilom
na ŽR št. 51800-840-070-62233.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 23. 8. 2001,
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, Slovenska ul. 40, 2000 Maribor; v vložišče, soba št. 210/II.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: dne 27. 8. 2001, ob 10. uri v prostorih MOM, Komunalne direkcije, sejna soba/II.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: 5% od
neto ponudbene vrednosti, bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): gradbena
pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisnimi pogoji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisnimi pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 7. 2001.
Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija
Ob-52288
1. Naročnik:
Komunala
Koper,
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,
6000 Koper, telefaks 05/66-33-706, telefonska številka 05/66-33-700.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
pripravljalnih del, zemeljskih del ter fekalne in meteorne kanalizacije za »Razširitev pokopališča v Kopru, III etapa ureditev teras«.
(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 Škocjan v
Kopru.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in ostalih pogojih iz razpisne dokumentacije.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del 27. 8.
2001, dokončanje del 27. 10. 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. in Milana Ručgej 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: 30.000,00 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: 14. 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: 14. 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: 15. 10. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
24. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudbe: ponudbena cena, garancijski rok, plačilni pogoji, rok izvršitve del - opis in ovrednotenje
določeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 7. 2001.
Komunala Koper, d.o.o. - s.r.l.,
Koper
Št. 031-01/01-539/82
Ob-52290
1. Naročnik: Občina Žužemberk.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 33,
8360 Žužemberk, tel. 07/388-51-80, faks
07/388-51-81, e-mail: obcina.zuzemberk@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: modernizacija LC 426130 Žužemberk – Volčje
jame – Zagorica, v skupni dolžini 2.370
m, širini 5,9 m in debelini asfalta 6 cm.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: predvidena je oddaja del v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ne vključuje
izdelavo projektov.
4. Kraj izvedbe: Zalisec, Volčje jame,
8360 Žužemberk.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september, oktober 2001, oziroma po dogovoru z investitorjem.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk,
Jože Ban.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 8. 8. 2001,
vsak delovnik med 7. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT, znesek se nakaže na ŽR Občine Žužemberk, št. 52100–
630–40141 s pripisom »Razpisna dokumentacija za modernizacijo LC 426130«.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno 13. 8.
2001 do 10. ure.
(b) naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Žužemberk, Grajski trg
33, 8360 Žužemberk.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 8. 2001 ob 11. uri v sejni sobi
Občine Žužemberk.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5 milijonov SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila računa oziroma situacije je min. 60 dni
od prejema računa oziroma situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): v skladu z zakonom.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od odpiranja ponudb, podrobneje je
določeno v razpisni dokumentaciji, predvideni datum odločitve o ponudbi je 24. 8.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(90%), plačilni pogoji (5%), reference (5%);
podrobneje je obrazloženo v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dokumentacija je na vpogled pri investitorju, Občini Žužemberk, Grajski trg 33,
8360 Žužemberk.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 7. 2001.
Občina Žužemberk
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Št. 01.4-68/01
Ob-52364
1. Naročnik: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25,
2250 Ptuj, tel. 02/771-55-11.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptacija prostorov kirurškega oddelka za namene in potrebe fizioterapije.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki lahko nudijo dela le v
celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica dr.
Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, 2250
Ptuj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek – takoj
po podpisu pogodbe, zaključek – tri mesece po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, tajništvo zavoda, Ema Flajšman.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
– po predhodnem telefonskem dogovoru.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (v ceno je vključen DDV), virmansko plačilo na ŽR
52400-603-31317.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 8. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica dr. Jožeta
Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, 2250 Ptuj,
tajništvo zavoda, Ema Flajšman.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 8. 2001 ob 13. uri, Splošna
bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva
23-25, 2250 Ptuj, uprava.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% razpisane vrednosti in mora veljati do
vključno datuma veljavnosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
bo izvršeno v roku 60 dni po naročnikovi
potrditvi mesečne situacije, pri čemer se
plača zadnja situacija v višini 50% vrednosti
zadnje situacije, preostanek v višini 50% pa
v 60 dneh od opravljene primporedaje.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki
predložijo 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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb – t.j. do
27. 10. 2001, predvidena odločitev o sprejemu ponudbe do 14. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena,
2. plačilni pogoji,
3. reference ponudnika,
4. rok izvedbe,
5. garancijska doba,
6. kakovost.
Podrobnejša opredelitev meril je določena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled objekta in projektov je možen
po predhodni najavi pri tajnici zavoda Emi
Flajšman.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 7. 2001.
Splošna bolnišnica
dr. Jožeta Potrča Ptuj
Ob-52366
1. Naročnik: Občina Cerknica.
2. Naslov naročnika: C. 4. maja 53,
1380 Cerknica; telefon: 01-709-06-10.
3. (a) Opis in obseg gradnje: novogradnja vodovoda Cerknica – Grahovo I. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Cerknica – Grahovo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek septembra 2001, dokončanje oktober 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Cerknica, C. 4. maja 53, 1380 Cerknica – Mlinar Samo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času trajanja
razpisa, med 7. in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 50160-630-810321.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 8. 2001 do
15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Cerknica, C. 4. maja
53, 1380 Cerknica. Ponudba mora biti zapečatena in označena: »Ne odpiraj – ponudba za novogradnjo vodovoda Cerknica
– Grahovo I. faza.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 8. 2001 ob 9. uri v sejni sobi
občine Cerknica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: podpisani akceptni nalog v višini 5% od ponudbene cene kot garancija za resnost ponudbe in ga bo investitor unovčil, če izbrani
izvajalec ne podpiše pogodbe o izvajanju.
Ponudnikom, ki ne bodo izbrani, se akceptni nalog vrne v roku 5 dni po izbiri izvajalca.
Izvajalcu se akceptni nalog vrne ob podpisu
pogodbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni rok plačila je 60 dni od prejema obračunske situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen zakona o javnih naročilih): naročnik
bo sklenil pogodbo samo z glavnim izvajalcem del.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 21. 9. 2001, 23. 8.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: plačilni
pogoji in cene 80%, reference 10%, garancijski rok 5%, druge posebne ugodnosti, ki
jih nudi ponudnik 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 7. 2001.
Občina Cerknica
Št. 476/2001
Ob-52375
1. Naročnik: Občina Grad.
2. Naslov naročnika: Grad 172, 9264
Grad,
tel.
02/550-91-20,
faks
02/553-15-25, e-mail: obcina.grad@siol.net
3. (a) Opis in obseg gradnje: modernizacija lokalne ceste LC 197130 Poznanovci – Radovci.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in spremenljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba se odda v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: naselje Radovci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: avgust 2001–
september 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Grad,
Grad 172, 9264 Grad, kontaktna oseba je
Lidija Krpič, tel. 02/550-91-20, faks
02/553-15-25.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, od dneva objave javnega
razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo v višini 20.000 SIT naj ponudniki
poravnajo na žiro račun 51900-630-76272.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 8. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občinska uprava Občine Grad,
Grad 172, 9264 Grad. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene s pripisom »Ponudba - ne odpiraj«, z navedbo predmeta
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javnega naročila. Na kuverti mora biti popoln naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v petek 17. 8. 2001
ob 12. uri v sejni sobi Občine Grad.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v skladu
z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni rok plačila je 60 dni od dneva potrditve obračunske situacije s strani nadzornika
gradnje.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (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: so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe ne
sme biti krajša od 60 dni od dneva odpiranja ponudb. Naročnik bo odločitev sprejel
predvidoma v 15 dneh po javnem odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne informacije o javnem naročilu na naslovu: Občina Grad, Občinska uprava, Grad 172,
9264 Grad, pri Lidiji Krpič, tel. 02/550 91
20, vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 7. 2001.
Občina Grad
Št. 447/2001
Ob-52376
1. Naročnik: Občina Grad.
2. Naslov naročnika: Grad 172, 9264
Grad,
tel.
02/550-91-20,
faks
02/553-15-25, e-mail: obcina.grad@siol.net
3. (a) Opis in obseg gradnje: I. faza
kanalizacije v naselju Motovilci.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in spremenljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del je predvidena v enem
sklopu.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projektna dokumentacija je izdelana.
4. Kraj izvedbe: naselje Motovilci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: avgust 2001–
oktober 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Grad,
Grad 172, 9264 Grad, kontaktna oseba
Lidija Krpič, tel. 02/550-91-20, faks
02/553-15-25.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
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od 8. do 12. ure, od dneva objave javnega
razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo v višini 20.000 SIT naj ponudniki
poravnajo na žiro račun 51900-630-76272.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 8. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občinska uprava Občine Grad,
Grad 172, 9264 Grad. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene s pripisom »Ponudba – ne odpiraj«, z navedbo predmeta
javnega naročila. Na kuverti mora biti popoln naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo v petek 17. 8.
2001 ob 13. uri v sejni sobi Občine Grad.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v skladu
z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni rok plačila je 60 dni od dneva potrditve obračunske situacije s strani nadzornika
gradnje.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (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: so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe ne
sme biti krajša od 60 dni od dneva odpiranja ponudb. Naročnik bo odločitev sprejel
predvidoma v 15 dneh po javnem odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne informacije o javnem naročilu na naslovu: Občina Grad, Občinska uprava, Grad 172,
9264 Grad, pri Lidiji Krpič, tel.
02/550-91-20, vsak delovni dan med 8. in
12. uro.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 7. 2001.
Občina Grad
Ob-52382
1. Naročnik: Občina Cerknica.
2. Naslov naročnika: C. 4. maja 53,
1380 Cerknica; telefon: 01/709-06-10.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija lokalne ceste št. 041040 (Grahovo – Gorenje jezero) na odseku Goričice – Gorenje jezero.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Goričice – Gorenje jezero.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek september 2001, dokončanje oktober 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Cerknica, C. 4. maja 53, 1380 Cerknica –
Mlinar Samo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času trajanja
razpisa, med 7. in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 50160-630-810321.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 8. 2001 do
15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Cerknica, C. 4. maja
53, 1380 Cerknica. Ponudba mora biti zapečatena in označena: »Ne odpiraj – ponudba za rekonstrukcijo rekonstrukcijo lokalne ceste št. 041040 (Grahovo – Gorenje jezero) na odseku Goričice – Gorenje
jezero«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 8. 2001 ob 12. uri v sejni sobi
občine Cerknica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: podpisani akceptni nalog v višini 5% od ponudbene cene kot garancija za resnost ponudbe in ga bo investitor unovčil, v kolikor izbrani izvajalec ne podpiše pogodbe o izvajanju. Ponudnikom, ki ne bodo izbrani, se
akceptni nalog vrne v roku 5 dni po izbiri
izvajalca. Izvajalcu se akceptni nalog vrne
ob podpisu pogodbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni rok plačila je 60 dni od prejema obračunske situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo sklenil pogodbo samo z glavnim
izvajalcem del.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 21. 9. 2001, 23. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: plačilni
pogoji in cene 80%, reference 10%, garancijski rok 5%, druge posebne ugodnosti, ki
jih nudi ponudnik 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 7. 2001.
Občina Cerknica
Št. 961-5/01
Ob-52383
1. Naročnik: po pooblastilu Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve.
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2. Naslov naročnika: Glinška ulica 12,
Ljubljana, tel. 01/200-23-50, faks
01/425-98-23.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova
poslovnih prostorov ZRSZ, Območna
služba Maribor, Gregorčičeva 37, Maribor.
(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: Gregorčičeva 37, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni zaključek prenov poslovnih prostorov do
30. 9. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: zainteresirani lahko
razpisno dokumentacijo dvignejo v vložišču
ZRSZ, Glinška 12, Ljubljana (klet, soba 04).
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko zainteresirani dobijo le v pisni obliki pri
Miji Poglajen, faks 01/47-69-906.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo v vložišču Zavoda vsak
delovni dan, med 10. in 14. uro od dneva te
objave do dneva, ki je predviden za odpiranje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu 5.000 SIT na ŽR
50106-603-44712, sklic na št. 961-5/01
in pripisom “Razpisna dokumentacija –
adaptacija ZRSZ – OS Maribor”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 17. 8. 2001, do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vložišče Zavoda RS za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana (klet, soba
04), z oznako “Ponudba – Ne odpiraj” in z
navedbo predmeta naročila; in sicer “Javni
razpis – adaptacija ZRSZ – OS Maribor”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 17. 8.
2001, ob 10.15 v veliki sejni sobi Zavoda
RS za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna RS
za leto 2001.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o prenovi poslovnih prostorov Centralne službe Zavoda RS za zaposlovanje.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: najmanj 90 dni po roku, ki je predviden za oddajo ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena in
rok izvedbe.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Ponudniki lahko vse dodatne informacije in pojasnila dobijo le v pisni obliki pri
Miji Poglajen, faks 01/47-69-906. Skrajni
rok, do katerega ponudniki lahko zahtevajo
pojasnila je 10. 8. 2001, do 12. ure.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 7. 2001.
Zavod RS za zaposlovanje
Ob-52384
1. Naročnik: Občina Šenčur, Kranjska
11, 4208 Šenčur.
2. Naslov naročnika: Občina Šenčur,
Kranjska 11, 4208 Šenčur, faks
04/2519-111, obcina@sencur.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
večnamenske športne dvorane v Šenčurju.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del po sklopih ni predvidena. Ocenjena vrednost naročila je
440,000.000 SIT.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Šenčur.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
20. 9. 2001, konec del 1. 8. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Šenčur, Kranjska c. 11, 4208 Šenčur, kont.
oseba: Domplan d.d. Bleweisova 14, 4000
Kranj,
Lichtenecker
Dušan,
tel.
04/2068-791 ali 041/647-422.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 40.000 SIT je potrebno plačati na žiro račun št.
51500-630-50204 s pripisom” Razpisna
dokumentacija za gradnjo večnamenske
športne dvorane Šenčur “.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 8. 2001 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šenčur, Kranjska c.
11, 4208 Šenčur.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 8. 2001 ob 12. uri, Občina Šenčur, Kranjska c.11, 4208 Šenčur.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe
mora ponudnik predložiti bančno garancijo
v vrednosti 5% ponujene vrednosti del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 90 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša

(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudbe kot posamezni izvajalec lahko predložijo vse pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so registrirani za opravljanje razpisane dejavnosti. V primeru, da se predloži
ponudba s strani več izvajalcev (ponudnikov) skupaj, je potrebno jasno opredeliti,
kdo je glavni izvajalec, ki bo podpisnik pogodbe in kdo so njegovi podizvajalci.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati vsaj minimalne kriterije, ki so navedeni
pod usposobljenostjo in sposobnostjo. Če
ponudnik ne izpolnjuje enega od kriterijev
se ga avtomatsko izloči.
Za usposobljenega se smatra ponudnik,
ki izpolnjuje naslednje pogoje za udeležbo v
postopku:
1. Da je registriran pri pristojnem organu
države (Ponudnik poda – Originalni izpisek
ali overjeno kopijo iz sodnega registra podjetij, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev od
datuma oddaje ponudbe. Samostojni podjetniki predložijo originalno potrdilo ali
overjena kopija o vpisu v register samostojnih podjetnikov in priglasitveni list pričetka
poslovanja, izdani s strani pristojne izpostave Davčne uprave RS, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe),
2. Da ni proti ponudniku uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe
(Dokazilo izda pristojno sodišče),
3. Da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države (Dokazilo
izda pristojni organ (DURS)),
4. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila (Ponudnik poda –
Originalni izpisek ali overjeno kopijo iz sodnega registra podjetij, ki ne sme biti starejši
od 3 mesecev od datuma oddaje ponudbe.
Samostojni podjetniki predložijo originalno
potrdilo ali overjena kopija o vpisu v register
samostojnih podjetnikov in priglasitveni list
pričetka poslovanja, izdani s strani pristojne
izpostave Davčne uprave RS, ki ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe),
5. Da je finančno in poslovno sposoben
(Ponudnik poda – originale ali overjene kopije obrazca BON 1 in BON 2 ali obrazec
BON 3, izdan največ 30 dni pred zaključkom razpisnega roka oziroma obrazec
BON1, ki ne sme biti starejši kot eno leto.
Samostojni podjetniki predložijo originalno
potrdilo banke, pri kateri imajo odprt žiro
račun o povprečnem stanju sredstev na žiro
računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe), za finančno usposobljenega ponudnika se šteje, da ponudnik ni imel prekoračitve finančnega stanja
na Ž.R. v obdobju zadnjih 6 mesecev (ponudnik poda – potrdilo DURS),
6. Da je ponudnik priložil vsa dokazila, ki
jih izdajo pristojne institucije in izpolnjene
originalne obrazce razpisne dokumentacije
ter podpisano in žigosano pogodbo,
7. Da je ponudnik v zadnjih treh letih
sodeloval pri gradnji najmanj 3 objektov vi-
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soke gradnje, od katerih je bil glavni izvajalec pri enem od del, enake ali večje ponujene vrednosti (za sposobnega se šteje ponudnik, ki je podal dokazilo, da je v zadnjih
treh letih sodeloval ali izvajal dela na najmanj treh lokacijah, od katerih je eno delo v
enaki ali večji vrednosti od ponujene),
8. Da ni dal zavajujočih podatkov glede
zgornjih zahtev,
9. Da nudi 90 dnevni plačilni rok (razvidno iz podpisane pogodbe),
10. Da bo dostava in vgradnja materiala
in opreme fco kraj izvajanja javnega naročila,
11. Da zagotavlja kontrolo kakovosti,
12. Da je ponudnik predložil bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
vrednosti ponujenih del,
13. Da ima izjavo banke (pismo o nameri):
– da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe
zahteval;
– da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10%
pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo
bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj 45 dni od dneva odpiranja ponudb (15. 10. 2001).
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kolikor naročnik po tem razpisu ne
bo pridobil najmanj dveh veljavnih ponudb,
bo razpisana dela oddal po postopku s pogajanji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 27 z dne
13. 4. 2001, Ob-46738.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 7. 2001.
Občina Šenčur
Št. 145/1-2001
Ob-52428
1. Naročnik: Komunala Idrija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Carl Jakoba 4,
5280 Idrija, tel. 05/372-72-00, telefaks
05/377-22-37.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
vodovoda Vojsko – Revenovše na relaciji od centra vasi Vojsko do zaselka Revenovše. Skupna dolžina primarnega voda
znaša 4 km, hišni priključki 0,5 km.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja delov ali sklopov ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: naročilo ne
vključuje izdelavo projektov.
4. Kraj izvedbe: Občina Idrija, naselje
Vojsko od centra vasi Vojsko do zaselka
Revenovše, ob lokalni cesti Idrija – Kočevše–Vojsko.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: investicija se bo
izvajala večletno (predvidoma 2001–2003)
glede na razpoložljiva finančna sredstva.
Predviden začetek del za leto 2001 je 1.
september, zaključek del pa 15. oktober.
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7. (a) Naslov službe in osebe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: ponudniki lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo na Komunali Idrija, Drago Murovec, za dodatne
informacije sta kontaktni osebi Zorko Rustja, Komunala Idrija in Jože Močnik, Občina
Idrija (tel. 05/372-61-28).
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovni
dan od 8. do 12. ure do dne, ki je določen
za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
Občine Idrija št. 52020-630-7085 s pripisom Vodovod Vojsko.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 8. 2001 do
15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Idrija, Carl Jakoba
4, 5280 Idrija.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 8. 2001 ob 10. uri v prostorih
Komunale Idrija.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v višini 5% ponudbene vrednosti
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok 60 dni od prejema računa.
12. Pravna oblika povezanosti skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe minimalno 30 dni od dneva odpiranja ponudb,
odločitev o sprejemu ponudbe 25. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatnih informacij ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 7. 2001.
Komunala Idrija d.o.o., Idrija
Št. 403-88/01-21303
Ob-52442
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita 47, 4270 Jesenice, tel. 04/58-31-040,
faks 04/58-64-573.
3. (a) Opis in obseg gradnje:
1. sekundarno kanaliazcijsko omrežje starega dela naselja Hrušica – orientacijska vrednost je 22,000.000 SIT;
2. vodovod Žerjavec – orientacijska
vrednost je 23,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudbe se lahko nanašajo na
razpisana dela v celoti, ali na dela pod 1.
točko ali na dela pod 2. točko.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe:
1. dela pod 1. točko se izvajajo v naselju
Hrušica;
2. dela pod 2. točko se izvajajo v naselju
Žerjavec na Jesenicah.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: dela pod 1. in
2. točko predviden začetek dne 1. 9. 2001,
dokončanje dne 30. 11. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunalna direkcija Občine Jesenice, Komunalna direkcija, Stanka Trifoni. Dodatne informacije: Tomaž Vidmar, univ. dipl. org., tel. št.
04/58-32-661.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 16. 8. 2001,
do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo v višini
11.900 SIT (z DDV), na žiro račun Občine
Jesenice, št. 51530-630-50155, sklicevanje na številko 713000.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 16. 8. 2001,
do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Jesenice, sprejemna
pisarna Upravne enote Jesenice, soba št.
1.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 8. 2001, ob 13.30, konferenčna soba Občine Jesenice, I. nadstropje,
Cesta maršala Tita 78, Jesenice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: resnost ponudbe mora biti zavarovana z bančno garancijo v višini 3% od vrednosti ponudbe, če le-ta presega 50,000.000 SIT.
Če vrednost ponudbe ne dosega
50,000.000 SIT, se resnost ponudbe zavaruje z lastno bianco menico v višini 3% od
vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prejemu listine, ki je podlaga za plačilo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): glede na
lokacijo izvedbe gradbenih del iz posamezne točke tega javnega razpisa, ni potrebe
po povezavi.
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: ponudnikov žiro račun v
zadnjih 6 mesecih ne sme biti blokiran.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 24. 10. 2001; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 23. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev je edino merilo najugodnejša cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 7. 2001.
Občina Jesenice
Št. 005-8/01-100
Ob-52481
1. Naročnik: Občina Šentjur pri Celju
2. Naslov naročnika: Mestni trg 10,
3230 Šentjur, faks. št.: 03/ 5743-446.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
vodovodnega omrežja Dramlje- Jazbine,
II. faza, etapa B in C.
Dela obsegajo gradnjo cevovoda in
gradnjo objektov (gradbeni del, strojni del
in el. instalacije).
(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.
4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala v
Grušcah – KS Dramlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali časa izvedbe: od septembra
2001 do decembra 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur;
kontaktna oseba Anica Jazbinšek, tel.
03/747-13-87, ali Tadeja Zorič, tel.
03/747-13-24, faks 03/5743-446.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
javnega razpisa dalje, vsak dan med 9. in
14. uro, ob predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki poravnajo
z nakazilom na ŽR št. 50700-630-10243,
Občina Šentjur pri Celju, namen nakazila:
razpisna dokumentacija – vodovod Dramlje- Jazbine.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 27. 8. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, Šentjur, II. nadstropje soba št.
37 - vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 27. 8. 2001 ob 11.
uri, v sejni sobi Občine Šentjur pri Celju,
Mestni trg 10 soba št. 48; II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe je ponudnik dolžan priložiti
bančno garancijo v višini 10% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo plačal z razpisom oddana dela po
mesečnih situacijah v skladu z razpisnimi
pogoji.
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
razpisana dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko angažira podizvajalce pod pogoji iz razpisne dokumentacije.
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: zahtevana dokazila po
razpisni dokumentaciji mora ponudnik priložiti ponudbi.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti veljavna vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 6. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudbe: ponudbena cena 55%, reference 20%, rok
izvedbe 20% in garancija 5%. Merila so podrobneje opisana v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vsak delovni dan od 7. do 9. ure, po
predhodnem dogovoru, pri Mariji Rataj, telefon 03/747-13-26, ali Anici Jazbinšek,
telefon 03/747-13-87.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 7. 2001.
Občina Šentjur pri Celju
Št. 462-02/74-01/0520-010 Ob-52483
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks: 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.
3. (a) Opis in obseg gradnje: tekoče in
investicijsko vzdrževanje objektov.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba se lahko nanaša na:
– celotni predmet javnega naročila, tj.
na tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov carinske službe na vseh razpisanih
lokacijah naročnika v okviru vseh carinskih
uradov, ali
– njegov posamezen del, in sicer:
– tekoče vzdrževanje objektov carinske
službe na vseh razpisanih lokacijah naročnika v okviru vseh carinskih uradov oziroma v
okviru posameznih carinskih uradov in/ali
– investicijsko vzdrževanje objektov
carinske službe na vseh razpisanih lokacijah naročnika v okviru vseh carinskih uradov oziroma v okviru posameznih carinskih
uradov.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: tekoče in investicijsko
vzdrževanje se bosta izvajala na razpisanih
lokacijah naročnika, in sicer po posameznih
lokacijah v okviru carinskih uradov.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudba mora biti v skladu s tehničnimi značilnostmi predmeta javnega naročila; v nasprotnem primeru se bo štelo, da je ponudba neprimerna. Variantne ponudbe, ki bi
bile v nasprotju s tehničnimi značilnostmi
predmeta javnega naročila, naročnik ne bo
upošteval.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: tekoče vzdrževanje od 15. 9. 2001 do 31. 10. 2001,
investicijsko vzdrževanje od 15. 9. 2001
do 30. 11. 2001 in do 31. 12. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne informacije: sprejemna pisarna, pritličje, soba št. P10, Erika Andrlič
(tel.01/478 38 00, faks: 01/478-39-00).
Ime osebe, pri kateri lahko zainteresirani
ponudnik dobi tehnične informacije: Dušan
Lužar, gradbeni tehnik (tel. 01/478-38-91,
faks: 01/478-39-00), ostale informacije:
Brabara Gašperlin, univ. dipl. ekon. (tel.
01/478-38-41, faks: 01/478-39-00).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. ure do 11.30 in od 12.30 do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 8. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana (sprejemna pisarna v
pritličju).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 8. 2001 ob 10. uri na naslovu:
Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana (3. nadstropje, sejna soba) .
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
V primeru, da ponudba ponudnika presega 30 mio SIT, mora ponudnik svoji ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 10 % vrednosti javnega
naročila oziroma dela javnega naročila, za
katerega se prijavlja, oziroma 10 % ponudbene vrednosti ponudnika, kot je navedeno
v IX. poglavju razpisne dokumentacije.
Ponudniku ni potrebno predložiti bančne garancije za resnost ponudbe, če njegova ponudba ne presega 30 mio SIT. V
tem primeru mora ponudnik priložiti svoji
ponudbi lastno menico za resnost ponudbe
z menično izjavo, in sicer v višini 10 % vrednosti javnega naročila oziroma dela javnega
naročila, za katerega se prijavlja, oziroma
10 % ponudbene vrednosti ponudnika, kot
je navedeno v IX. poglavju razpisne dokumentacije.
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: kot je navedeno v razpisni dokumentaciji oziroma v preteklih šestih
mesecih do vključno datuma izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila
ponudnik ni imel blokiranega žiro računa
oziroma negativnega stanja sredstev v preteklem mesecu brez odobrenega kredita za
pokrivanje negativnega stanja na žiro računu; ponudnik mora imeti poravnane vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva
oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila; ponujeni plačilni rok mora biti najmanj 30 dni od dneva prejema računa za
tekoče vzdrževanje in 60 dni od dneva prejema računa za investicijsko vzdrževanje;
ponudnik mora predložiti vsaj eno referen-
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co za dela, za katera se prijavlja in so enaka
predmetu javnega naročila, tj. za tekoče
in/ali za investicijsko vzdrževanje; ponujena
garancija ponudnika na opravljena dela v
zvezi s tekočim in investicijskim vzdrževanjem na objektih carinske službe ne sme
biti krajša od 24 mesecev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
29. 10. 2001 in predvideni datum odločitve
najkasneje do 7. 9. 2001.
Merila za ocenitev ponudb:
1. Cena
2. Reference
Merilo pod točko 1 (cena) predstavlja
80 % vrednosti. Merilo pod točko 2 (reference) predstavlja 20 % vrednosti.
Ad 1: cena se bo preračunala v točke po
naslednji formuli:
Cena v točkah = (minimalna cena x
100)/ponujena cena
Najnižja cena dobi največje število točk.
Ad 2: ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco za tekoče vzdrževanje v vrednosti do
10,000.000 SIT – 2 točki;
– za vsako predloženo referenco za tekoče vzdrževanje od 10.000.001 SIT v
vrednosti do 20,000.000 SIT – 4 točke;
– za vsako predloženo referenco za tekoče vzdrževanje v vrednosti od
20,000.001 SIT do 40,000.000 SIT – 8
točk;
– za vsako predloženo referenco za tekoče vzdrževanje v vrednosti nad
40,000.000 SIT – 16 točk.
Ponudnik za predložene reference za tekoče vzdrževanje lahko prejme največ 100
točk.
Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco za investicijsko vzdrževanje v vrednosti do
20,000.000 SIT – 2 točki;
– za vsako predloženo referenco za investicijsko vzdrževanje od 20.000.001 SIT
v vrednosti do 40,000.000 SIT – 4 točke;
– za vsako predloženo referenco za investicijsko vzdrževanje v vrednosti od
40.000.001 SIT do 80,000.000 SIT – 8
točk;
– za vsako predloženo referenco za investicijsko vzdrževanje v vrednosti nad
80,000.000 SIT – 16 točk.
Ponudnik za predložene reference za investicijsko vzdrževanje lahko prejme največ
100 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 7. 2001.
Ministrstvo za finance,
Carinska uprava Republike Slovenije
Št. 27
Ob-52486
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, tel: 05/339-66-00 in
faks 05/302-32-12.
3. (a) Opis in obseg gradenj: izgradnja servisnega kompleksa Elektro Primorska v Kromberku – objekt C, zunanja ureditev in tehnologija za objekt C.
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(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudbe se oddaja v celoti.
4. Kraj izvedbe: Nova Gorica (Kromberk), Ul. V. Vodopivca.
5. Datum predvidenega začetka in dokončanja: oktober 2001- marec 2002.
6. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v komercialnem sektorju pri Katji Šmajgl.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem je možen med 9. in 11. uro po predhodni enodnevni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije 15.000 SIT z vključenim 19%
DDV ponudniki poravnajo z virmanom na
račun št. 52000-601-22566, sklic na
št. 31955 –ter št. objave v Ur. l. RS s pripisom razpisna dokumentacija - izgradnja servisnega kompleksa.
7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 8. 2001 do 10.
ure.
(b) Naslov komor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica (komercialni
sektor).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 24. 8.
2001 ob 11. uri v sejni dvorani Elektro
Primorska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
9. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ponudnik predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
10% vrednosti ponudbe, katera veljavnost
je največ 40 dni od izdaje obvestila o oddaji
naročila.
10. Pogoji finaciranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni.
11. Pravna oblika povezave skupina
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je izbrana kot najugodnejša: skupina
ponudnikov mora dostaviti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1:
poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1 še to, da povprečni letni čisti prihodki od prodaje (za zadnja tri leta) morajo
biti v višini najmanj dvakratne ponudbene
vrednosti.
13. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
95 dni od dneva objave razpisa v Ur. l. RS,
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
predviden za 12. 9. 2001.
14. Merila za ocenitev ponudb so: ponudbena cena, rok plačila, rok izgradnje,
reference, garancijski rok, kakovost.
15. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 46 z dne
8. 6. 2001, Ob-50096.
16. Datum odposlane zahteve za objavo: 13. 7. 2001.
Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica

Št. 02/2001
Ob-52490
1. Naročnik: Občina Sežana.
2. Naslov naročnika: Partizanska 4,
6210 Sežana, tel. 05/731-01-00, faks
05/731-01-23.
3. (a) Opis in obseg gradnje: čezmejna povezava komunalnih naprav: Vodovod Fernetiči.
(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: Sežana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
15. 8. 2001, zaključek del 30. 9. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Sežana, Partizanska 4, 6210 Sežana,
tel. 05/731-01-00, faks 05/731-01-23,
Majda Valentinčič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v roku 8 dni po
objavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, Ž.R. št.
51420-601-11688.
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 Sežana, Partizanska 4,
6210 Sežana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 8. 2001 ob 12. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok 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: 1.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, rok izgradnje, posebne ugodnosti ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2001.
Občina Sežana
Št. 74/2001-3
Ob-52495
1. Naročnik: Občina Miren-Kostanjevica.
2. Naslov naročnika: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren, faks
05/330-46-82, telefon: 05/330-46-70.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
vozišča LC 260040 od križišča z LC
260030 do Stjenkove koče na Trstelju
v dolžini 1200 m.
Ocenjena
vrednost
investicije:
15,500.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročilo gradnje se ne oddaja
po delih ali sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: naročilo gradnje ne vključuje izdelavo projektov.
4. Kraj izvedbe: nad naseljem Lipa (cesta na hrib Trstelj).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 10. 9. 2001
do 15. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren
– kontaktna oseba: župan Zlatko - Martin
Marušič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure, v skladu z zakonom.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT – plačilo z virmanom na ŽR št. 52000-630-7038.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 8. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren. Ponudbe je potrebno predložiti v zaprti kuverti s pripisom na
vidnem mestu: »Ne odpiraj – ponudba za
sanacijo vozišča LC na Trstelj.« in številko
te objave. Ponudbe se lahko odda osebno
na sedežu občine Miren-Kostanjevica ali po
pošti.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 8. 2001 ob 13. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati do 20. 9. 2001; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 29. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /.
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 7. 2001.
Občina Miren-Kostanjevica
Št. 33303/02/01
Ob-52502
1. Naročnik: Občina Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 4, 1420
Trbovlje, tel. 03/56-34-800, telefaks
03/56-27-986.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija letnega bazena v Trbovljah
(strojna, gradbena in elektro dela).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo izbral izvajalca za
celoten obseg in oddal dela:
1. faza – v letu 2001, 2. faza – v letu
2002 po sprejemu občinskega proračuna.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so sprejemljive, vendar
mora ponudnik predložiti vso tehnično dokumentacijo, na podlagi katere bo možno
oceniti variantno ponudbo.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. faza – september, oktober 2001; 2. faza – marec,
april, maj 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje – Oddelek
za okolje, prostor in ekologijo, gospodarske javne službe in občinsko premoženje,
Stanislav Golob.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
razen četrtka od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: zanjo je potrebno plačati
15.000 SIT na žiro račun naročnika
52700-630-10056.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do petka 27. 8.
2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4,
1420 Trbovlje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo v ponedeljek
27. 8. 2001 ob 12. uri v mali sejni sobi
Občine Trbovlje, 2. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe je ponudnik dolžan priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe, bančno garancijo za izpolnitev pogodbenih obveznosti in bančno garancijo oziroma druge
oblike zavarovanj za odpravo napak v garancijski dobi.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
za izvedena dela bo realizirano v 4. kvartalu
2001 in v letu 2002.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): kolikor

predloži ponudbo skupina izvajalcev mora
le-ta dostaviti 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: zahtevana dokazila po
razpisni dokumentaciji mora ponudnik priložiti ponudbi.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti vsaj 90 dni od dneva oddaje ponudbe;
predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je september 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 70%,
– rok izvedbe 5%,
– reference ponudnika, podizvajalcev in
kadrov 10%,
– finančna usposobljenost 5%,
– tehnična sprejemljivost 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 7. 2001.
Občina Trbovlje
Št. 110-1/01
Ob-52507
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d .
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zapiranje
prehodov preko srednjega ločilnega pasu na avtocestah in hitrih cestah.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: območje AC baze Slovenske Konjice, območje AC baze Postojna, območje AC baze Ljubljana, območje
AC baze Hrušica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 10. 11. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Svit Černe,
univ. dipl. inž. grad. - Družba za državne
ceste d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel.
01/30-94-273, faks 01/30-94-264.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 20. 7. 2001 do
24. 8. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 8.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
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ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50106-601-291863 - Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 24. 8. 2001 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 24.
8. 2001 ob 9. uri na naslovu Družba za
državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 2,200.000 in veljavnostjo 210
dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: skladno z razpisno
dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
180 dni oziroma do 20. 2. 2002. Datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 3. 10.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnješega ponunika je: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: Zahteva za objavo je bila poslana dne
13. 7. 2001.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.
Št. 03/03/2001
Ob-52528
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Naslov naročnika: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, tel.
03/71-36-400, faks 03/71-36-464,
e-mail: obcina.zalec@eunet.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija atletskega stadiona Žalec obsega: preddela, zemeljska dela, kanalizacija, odvodnjavanje, zgornji ustroj,
ostala dela in oprema.
(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 po sklopih ali v
celoti.
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– sklop A: preddela, zemeljska dela, kanalizacija, odvodnjavanje in zgornji ustroj do vključno asfaltiranja,
– sklop B: zgornji ustroj - polaganje
plastične mase, ostala dela in oprema.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Športni center Žalec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
takoj po podpisu pogodbe. Dokončanje
del: 2 meseca po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zveza
športnih društev občine Žalec, Ul. Savinjske čete 4, 3310 Žalec, kontaktna oseba: Uroš Vidmajer, tel. 03/713-68-82 in
GSM 041/248-564.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: v času trajanja razpisa vsak delovni dan od 8. do
10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT, nakazilo
na
ŽR
naročnika
številka:
50750-630-10238, namen nakazila: za
razpisno dokumentacijo - rekonstrukcija
atletske steze v Žalcu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. avgust 2001
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Žalec, Ul. Savinjske
čete 5, 3310 Žalec.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: Ne odpiraj - Atletski
stadion Žalec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. avgust 2001 ob 9.30 v sejni
sobi Občine Žalec.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti ponudbe, za čas veljavnosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji 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): 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: pogoji navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 60 dni od odpiranja ponudb. Rok za
odločitev naročnika o sprejemu ponudbe
je 15 dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
50%, garancijska doba 20%, plačilni pogoji ugodnejši od razpisnih 20%, dodatne
ugodnosti 10%.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /

17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 27 z
dne 13. 4. 2001.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. julij 2001.
Občina Žalec

ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku
Popravek
Ob-52250
V objavi javnega razpisa za izvajanje zaščite blaga v skladiščih pred škodljivci (dezinsekcija, deratizacija), naročnika Zavoda
RS za blagovne rezerve, objavljenegva v
Uradnem listu RS, št. 56, z dne 6. 7. 2001,
Ob-51506, se popravi 7. točka in se pravilno glasi:
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 30. 9. 2001
do 30. 9. 2002.
Zavod RS za blagovne rezerve
Popravek
Ob-52279
V objavi javnega razpisa za izvajanje kontrole količine in kakovosti živilskega in neživilskega blaga, naročnika Zavoda RS za blagovne rezerve, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 56 z dne 6. 7. 2001, Ob-51505 se popravita 7. in 17. točka in se pravilno glasita:
7. Datum predvidenega pričetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 31. 8. 2001
do 31. 8. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
I. sklop storitev:
– cene skupaj 80%
od tega:
1. točka: 20%,
2. točka: 20%,
3. točka: 20%,
4. točka: 20%.
ostali tekst v 17. točki ostane nespremenjen.
Zavod RS za blagovne rezerve
Št. 025/01
Ob-52417
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: dobava posipnih
materilov za državne ceste za zimsko
sezono 2001/2002.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
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Sklop
1. sklop
2. sklop
3. sklop
4. sklop
5. sklop

Opis
NaCl gr. 0-4 mm, vlaga 4%
NaCl gr. 0-2 mm, vlaga 4%
NaCl gr. 0-2 mm vlaga 1%
MgCl2 30% raztopina
CaCl2 20% raztopina
ali 24% raztopina

5. Kraj izvedbe: hitre, glavne in regionalne ceste v Republiki Sloveniji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso spremenljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: izbrani ponudnik
mora zagotavljati nemoteno dobavo posipnega materiala v obdobju od 15. 11. 2001
do 15. 4. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 8. 2001 do
8. ure
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 22. 8.
2001 ob 9. uri v veliki sejni dvorani I. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost
javnega
naročila
presega
30,000.000 SIT priložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3%
vrednosti javnega naročila in jo naročnik lahko unovči v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko
predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega
naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno navedeni in razčlenjeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
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Količina
19.000 ton (+50%)
5.000 ton
3.000 ton (+50%)
100.000 litrov
100.000 litrov

odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do sklenitve pogodbe, predviden rok
odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni
po odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: ob izpolnjevanju vseh pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji, je najnižja ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o
naročilu: naročnik bo druge informacije
ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5
dni pred rokom za predložitev ponudb na
naslov: Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet-Direkcija RS za ceste-Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 7. 2001.
Direkcija RS za ceste
Ob-52415
1. Naročnik: Gospodarska zbornica
Slovenije.
2. Naslov naročnika:, Dimičeva 13,
tel. 01/589 82 69, faks 01/589-81-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih:
A) ocena vrednosti nepremičnin
podjetij elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije.
B) ocena vrednosti strojev in opreme podjetij elektrogospodarstva in
premogovništva Slovenije,
Predmet naročila je ocenitev vrednosti
nepremičnin ter strojev in opreme posameznih podjetij elektrogospodarstva in
premogovništva Slovenije navedenih v tč.
3 razpisne dokumentacije.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: da –ločene ponudbe za dva sklopa:
1. sklop: podjetja za distribucijo in
prenos električne energije,
2. sklop: podjetja za proizvodnjo električne energije in premogovništvo.
5. Kraj izvedbe: na naslovu posameznih podjetij.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 10.
2001 do 31. 12. 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, tel.
01/589-82-69, faks 01/589-81-00, Valerija Žibert.
(b) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahtevajo dodatna pojasnila v
zvezi z razpisno dokumentacijo: (po pooblastilu naročnika) JP EGS-RI, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, ga. Danica
Hazabent.
(c) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisna dokumentacija: vsak delovni dan med 9. in 12. uro do 24. 8. 2001.
(d) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo proti plačilu
30.000 SIT virmansko ali s položnico na
žiro račun št. 51800-601-50300 – s pripisom: “za razpisno dokumentacijo”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 8. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Gospodarska zbornica Slovenije-Združenje za energetiko, Dimičeva
13, 1504 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 8. 2001 ob 13. uri, na naslovu
Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, učilnica A, IV. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija banke v višini 10% ponudbene
vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih: plačilni pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 27. 9. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: vsaka
ponudba se ovrednoti tako, da se seštejejo točke dosežene po vseh kriterijih.
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1)
2)
3)
4)

Merilo
Podrobno razdelana naloga po fazah in terminski plan
Metodologija dela
Cena
Rok izvedbe naročila

18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlane zahteve za objavo: 13. 7. 2001.
Gospodarska zbornica Slovenije
Št. 90315-10/2001-4
Ob-52287
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: 27. točka Priloge
1 B - druge storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
v razpis so vključene naslednje naloge, in
sicer:
4.1. Skeniranje arhiva zemljiškega katastra: območje 2001 - 17,
4.2. Skeniranje arhiva zemljiškega katastra: območje 2001 - 18.
5. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v prostorih naročnika (izpostav območnih geodetskih uprav, če za to obstajajo možnosti)
oziroma v prostorih izvajalca, v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: 10. 9.
2001, rok dokončnega prevzema pogodbenega dela oz. dokončanja: 31. 3. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Služba za finančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jurcan, tel. 01/478-49-27, soba 104.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
24. 8. 2001 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačanje. Cena enega izvoda razpisne dokumentacije je
4.000 SIT - ŽR: 50100-845-62067 sklic
na 18 25127-7130007-99 (št. rač.-4 mesta) 01.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 8. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan, soba 104.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 8. 2001 ob 10. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
– če je vsota ponudbenih cen posameznih nalog, za katere se prijavlja ponudnik
večja od 30,000.000 SIT, priloži ponudnik
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Maks. točke
15
25
40
20

zavarovanje resnosti ponudbe v obliki nepreklicne bančne garancije na prvi poziv v
višini 5% od vsote ponujenih cen posameznih nalog,
– če vsota ponudbenih cen, za katere
se prijavlja ponudnik presega 5,000.000
SIT in je manjša od 30,000.000 SIT, priloži
ponudnik zavarovanje resnosti ponudbe v
obliki bianco menice v višini 5% od vsote
ponujenih cen posameznih nalog, skupaj s
pooblastilom za njeno izpolnitev.
Veljavnost zavarovanja resnosti ponudbe je do 27. 10. 2001.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalogi
financira naročnik.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pri izvedbi vsake naloge
mora sodelovati vsaj eden geodetski strokovnjak, ki ima geodetsko izkaznico (Zakon
o geodetski dejavnosti; Ur. l. RS, št. 8/00).
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 (v
skladu z obrazci iz razpisne dokumentacije). Pri izvedbi vsake naloge mora sodelovati vsaj eden geodetski strokovnjak, ki ima
geodetsko izkaznico (Zakon o geodetski dejavnosti; Ur. l. RS, št. 8/00).
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 27. 10. 2001, naročnik bo sprejel odločitev o izbiri predvidoma do 3. 9. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
zasedenost kapacitet, reference, ki so vezane na javno upravo, merilo minimalnega
števila točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Sektor za nepremičnine, tel.
478-48-54.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 603-4-01
Ob-52289
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,
8330 Metlika, tel. 07/306-31-00, faks
07/363-74-02.
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 za Osnovno šolo Metlika in
Osnovno šolo Podzemelj.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za
OŠ Metlika, samo za OŠ Podzemelj ali obe
šoli skupaj, vendar ponudbena cena mora
biti razvidna za vsako šolo posebej.
5. Kraj izvedbe: območje občine Metlika
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik lahko ponudi svojo varianto vendar samo za OŠ Podzemelj.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 3. 9. 2001,
30. 6. 2002 (vse šolske dni po šolskem
koledarju za šolsko let 2001/ 2002).
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Metlika – Vesna Brajkovec, od objave vsak delovni dan 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: 5.000 SIT (DDV je vključen) na žiro račun 52110-630-40409, pri
Agenciji Črnomelj.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 21. 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 šolske prevoze«.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 8. 2001 ob 12. uri v prostorih
Občine Metlika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5 % ponudbene vrednosti in veljavnostjo 45
dni od datuma odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve za 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: 60 dni po roku oddaje
ponudbe, 30. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
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–ponudbena cena = 80 točk (po formuli)
– plačilni pogoji
= 0-10 točk
– reference
= 0-5 točk
– kvaliteta vozil
= 1-5 točk
Podrobneje v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2001.
Občina Metlika
Št. 640-01/01-01-1
Ob-52298
1. Naročnik: Občina Majšperk.
2. Naslov naročnika: Majšperk 32 a,
2322 Majšperk, tel. št. 02/795-08-30, faks
02/794-42-21.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: prevoz šolskih otrok
v Občini Majšperk v šolskih letih
2001/2002, 2002/2003, 2003/2004.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Občina Majšperk.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2001
do 31. 8. 2004.
8. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Majšperk,
Majšperk 32 a, Majda Sluga.
b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 12. ure.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 16. 8. 2001
do 11. ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Majšperk, Majšperk 32
a, 2322 Majšperk.
10. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 16. 8. 2001 ob 12. uri, Majšperk
32 a, Majšperk.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od prejema računa.
13. 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.
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 določb, 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.
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16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 9. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 85 %, reference 10 %, finančna
usposobljenost 5 %.
18. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2001.
Občina Majšperk
Št. 6/2001
Ob-52302
1. Naročnik: RS Center vlade za informatiko v svojem imenu ter po pooblastilu
naročnikov, navedenih v razpisni dokumentaciji.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, e-mail: razpisi.cvi@gov.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: storitve podpore
pri uporabi informacijske tehnologije za
potrebe državnih organov RS in javnih
zavodov, ki sodelujejo pri izvedbi javnega razpisa.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 20. 8. 2001,
20. 10. 2001, 3 leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Center vlade
za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana, Petra Rozman, http://www.gov.si/razpisi, e-mail: razpisi.cvi@gov.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
10. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 8. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Center Vlade RS za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 8. 2001 ob 10.30, Center Vlade
RS za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v vrednosti 500.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu s predpisi.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): ni.
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: naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom, ki bodo izpolnjevali v

tej točki navedene pogoje. Pogoji od 1 do 5
se nanašajo na vsako pravno osebo, ki nastopa v ponudbi posebej, pri pogojih od 6
do 10 se upoštevajo skupni podatki ponudnika z morebitnimi partnerji in/ali podizvajalci.
14.1. Poslovanje v skladu z veljavnimi
predpisi in navodili ponudnikom.
14.2. Registracija, obratovalno dovoljenje
za poslovne prostore in obrtno dovoljenje za
vse dejavnosti, ki so predmet ponudbe.
14.3. Zanesljivost poslovanja:
1. Ponudba ne sme vsebovati lažnih ali
zavajajočih podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih.
2. V preteklih petih letih pred objavo
tega javnega razpisa zoper vodstvene delavce ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki
je predmet javnega naročila.
3. Sodni postopki in uveljavljena jamstva
v zvezi s ponudnikom ter dosedanje dokumentirane izkušnje s ponudnikom ne smejo
kazati rizičnost poslovanja z njim.
14.4. Kakovost opravljanja razpisanih
storitev: ponudnik mora kakovost poslovanja dokazati z ustreznim certifikatom ali z
internim aktom, iz katerega je razviden nadzor nad kakovostjo poslovnih procesov, za
katere se prijavlja.
14.5. Finance:
1. Stopnja pokritja kratkoročnih obveznosti najmanj 0,8.
Količnik bo izračunan na podlagi podatkov iz bilance stanja za leto 2000, z upoštevanjem kasnejših - z verodostojnimi listinami izkazanih - zamenjav kratkoročnih z dolgoročnimi viri sredstev, ki morajo biti podani v prilogi, kjer je zahtevana bilanca stanja.
2. Ni blokad žiro računa (v zadnjih dveh
letih od objave razpisa).
3. Proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali ponudnik ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
4. Poravnani davki, prispevki in druge
obveznosti v skladu s predpisi Republike
Slovenije.
14.6. Reference ponudnika na razpisanem področju:
1. Ponudnik z ustreznimi pogodbami za
katerekoli tehnologije s področij prijave dokazuje, da je opravljal razpisano dejavnost
vsaj 2 leti pred objavo razpisa. Za področja
prijave B, C in D morajo pogodbe izkazovati, da se storitve izvajajo za vsaj 15% od
razpisanih količin uporabnikov sistemov za
področje B in vsaj 30% sistemov za področji C in D.
14.7. Informacijska podpora:
1. Ponudnik poseduje licence za uporabo aplikacije za spremljanje izvajanja razpisanih storitev, ki ustreza funkcionalnim zahtevam podanim v diagramu poteka podpore uporabnikom (Navodila ponudnikom: točka 2.6 Razpisna dokumentacija - 2. diagram
poteka izvajanja storitev).
14.8. Kadri:
1. Vsi zaposleni, ki jih ponudnik prijavi
kot izvajalce storitev na razpisu izpolnjujejo
pogoje, ki so zahtevani za zaposlene v državni upravi.
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2. Bruto dohodki kadra, ki po teh merilih
šteje za usposobljenega, so vsaj enaki predpisanim.
Usposobljenost kadrov
Redno zaposleni kadri morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo, ustrezne delovne izkušnje in funkcionalna znanja za tehnologije, ki so predmet prijave. Ti kadri
štejejo za usposobljene po tem razpisu.
Kot ustrezna strokovna izobrazba šteje
vsaj V. stopnja izobrazbe. Kot ustrezne
delovne izkušnje šteje najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področjih prijave. Kot
ustrezna funkcionalna izobrazba šteje certifikat oz. potrdilo o opravljenem šolanju
vsaj enega proizvajalca/principala opreme, ki je tipični predstavnik področja tehnologije prijave. Upoštevani bodo certifikati, šolanja in tečaji, ki se nanašajo na
vrsto in verzijo programske opreme, ki je
predmet izvajanja storitev. Kot veljavni štejejo le certifikati, ki izkazujejo uspešno
zaključeno izobraževanje (opravljeno preverjanje znanja) pri instituciji verificirani s
strani principala.
V skladu s katalogom storitev so certifikati razdeljeni v 4 skupine glede na vrsto
procesa ali vrsto tehnologije na katero se
nanašajo:
– podpora uporabnikom (Help Desk Institute, Help Desk 2000, Customer Relationship Management,...),
– OS delovnih postaj (Windows,
Linux,...),
– strežniški OS (Novell, Windows,
Linux,...),
– aplikacijski strežniki (Lotus Notes Domino, Exchange, Oracle, SQL server...).
3. Ponudnik izkazuje vsaj minimalno število zaposlenih, ki veljajo za usposobljene,
glede na področja (za področji C in D veljajo samo certifikati iz skupin Strežniški OS in
Aplikacijski strežniki). Vsakemu zaposlenemu se bo priznala prijava samo za eno izmed štirih področij.
Minimalno število zaposlenih z ustreznimi znanji na posameznem področju:
A

B

C

D

min. skupaj

6

16

8

6

36

4. Vsi redno zaposleni kadri skupaj morajo z ustrezno funkcionalno izobrazbo (certifikati) pokrivati naslednja znanja in tehnologije na razpisanih področjih z vsaj minimalnim številom certifikatov:
Minimalno število certifikatov na posameznem področju:
Področje

A

B

C

D

min.
skupaj

Podpora uporabnikom
OS – delovne postaje
OS – strežniki
Aplikacijski strežniki

4
6 24
1 12 19 6
1 9 6 12

4
30
38
28

Številke v posameznih rubrikah na tabeli
se nanašajo na število certifikatov, ki jih v
posamezni
skupini izkazuje ponudnik za zaposlene, prijavljene na posameznem področju.
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5. Med redno zaposlenimi kadri mora za
izbrane tehnologije vsaj minimalno število
zaposlenih izkazovati ustrezno višjo raven
znanja:
Minimalno število certifikatov na posameznem področju:
A B

C D

min.
skupaj

Microsoft – MCSE 1 4
Novell – CNE
1
Lotus Notes – CLP
1

2 2
3
1 3

9
4
5

14.9. Povezave s principali na področjih
razpisa:
1. Ponudnik mora za vsako od ključnih
tehnologij (Microsoft, Lotus Notes, Novell)
dokazati povezavo s principali iz katere je
razvidno, da ima omogočen nemoten dostop do znanja na teh področjih najmanj v
času 2 leti pred objavo razpisa.
14.10. Območja in področja prijave
1. Ponudnik se mora prijaviti za vsa področja na vseh območjih.
2. Ponudnik ima ustrezne prostore za
opravljanje vseh razpisanih dejavnosti za vsa
področja prijave na vseh območjih. Ponudnik mora za vsako območje izkazati posest
ustreznih prostorov na tem teritorialnem območju ali na enem od sosednjih območij.
Za ustrezni prostor šteje prostor s potrebnimi dovoljenji za izvajanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa.
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: veljavnost do 31. 12.
2001, odločitev do 30. 9. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: izmed
usposobljenih ponudnikov bo izbran tisti z
najugodnejšo oceno materialne ustreznosti
ponudb. Materialno ustreznost se ocenjuje
z merili v naslednjih deležih:
– obseg storitev, ki jih ponudnik izkazuje
kot referenco (9% (po 3, za vsako od področij B – D)),
– število ustreznih kadrov, ki jih ponudnik prijavlja (6%),
– usposobljenost kadrov, ki se izkazuje
s povprečnim številom veljavnih certifikatov
na delavca (15%),
– cena (70%).
17.1. Obseg storitev v okviru referenc
za vsako od področij:
Or – ocena merila »obseg storitev v okviru referenc«;
RpB, RpC, RpD – obseg referenčnih
storitev (število objektov, vključenih v storitve podpore, ki jih ponudnik izkazuje z referenčnimi pogodbami);
RrB, RrC, RrD – razpisani obseg storitev
(v razpisu predvideno število objektov, ki
bodo vključeni v storitve podpore; Navodila
ponudnikom: točki 3.6.10. in 3.7.4.);

RBmin = 0,15, RCmin = RDmin = 0.30
– zahtevani minimalni delež referenčnih storitev (Navodila ponudnikom točka 3.9.6.);
OrB = (RpB / RrB – RBmin); max = 1
OrC = (RpC / RrC – RCmin); max = 1
OrD = (RpD / RrD – RDmin); max = 1
17.2, Število in usposobljenost kadrov
1. Skupno število prijavljenih usposobljenih kadrov:
Ok – ocena merila »skupno število prijavljenih kadrov«;
Kp – število ustreznih kadrov ponudnika;
Kmin – zahtevano minimalno število kadrov v skladu s tabelo 14.8.3: Minimalno
število zaposlenih z ustreznimi znanji na posameznem področju);
qkmax = 1.5 – konstanta zgornje meje
(razmerje med Kp in Kmin, ki prinaša celo
točko, večje vrednosti razmerja ne prinašajo več bonusa);
Ok = (Kp / Kmin - 1) / (qkmax – 1);
max = 1
2. Skupno število certifikatov za usposobljene prijavljene zaposlene
Ou – ocena merila »skupno število certifikatov za usposobljene prijavljene zaposlene«;
Cu – število ustreznih certifikatov, ki jih
izkazuje ponudnik za ustrezne kadre;
Cmin = 100 – minimalno število certifikatov v skladu s tabelo 14.8.4: Minimalno
število certifikatov na posameznem področju);
qcmax = 1,5 – konstanta zgornje meje
(razmerje med Cu in Cp, ki prinaša celo
točko, večje vrednosti razmerja ne prinašajo več bonusa);
Ou = (Cu / Cmin -1) / (qcmax – 1);
max = 1
17.3. Faktor uposobljenosti
1. Skupna ocena usposobljenosti se
odraža v faktorju usposobljenosti (Fu), ki se
izračuna s pomočjo uteži za vzpostavitev
razmerja med vplivom posameznih ocen na
končni rezultat in so določene tako, da ustrezajo zahtevani procentualni delitvi vpliva.
Skupna vsota uteži je enaka 1.
Uteži za ocena merila »obseg storitev v
okviru referenc«: urB = urC = urD = 0,1;
Utež za ocena merila »skupno število prijavljenih kadrov«: uk = 0,2;
Utež za ocena merila »skupno število certifikatov za usposobljene prijavljene zaposlene«: uu = 0,5;
Konstanta vpliva na ceno določa razmerje vpliva na končno oceno med merili usposobljenosti in ceno. Konstanta vpliva na ceno je qv = 0,70 (70% delež cene v končni
oceni materialne
ustreznosti ponudb);
Fu = 1/((1+(OrB*urB + OrC*urC +
OrD*urD + Ok*uk + Ou*uu) *((1 - qv)/qv)
17.4. Tarife in cene
1. Osnova za izračun merila cene
je kalkulacija po predračunu ponudbe za
model sistema, ki ga predstavljajo količine
predstavljene v spodnjih tabelah.
Področje A – redne storitve EVT:
Delovni čas

Delovni dan
Sobota
Nedelja

od 8.–16. ure

od 16.–20. ure

6400
800
300

800
300
0
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Področja B, C in D – redna podpora (za področje B sta podani dve vrednosti: število
lokacij | povprečno število uporabnikov v danem razredu, za področji C in D je podano
število strežnikov znotraj posameznega razreda):
Število uporabnikov

B
C
D

1–20

21–50

51–100

101–150

151–200

Nad 200

20|13
32
12

27|32
83
58

12|78
45
29

4|112
16
11

7|165
11
6

2|237
6
5

Področja B, C in D – število ur v okviru
dodatnih storitvev in storitev po naročilu:
Urna
postavka

B
C
D

Delovne
ure

Svetovalne
ure

Ure
na poti

135
35
27

35
115
85

85
0
0

2. Končna ocena
Končna ocena temelji na izračunu cene
za kalkulativni model in ocenah meril za reference in kadre. Materialno najustreznejša
je ponudba z najnižjo vrednostjo končne
ocene materialne ustreznosti ponudbe.
Ocena materialne ustreznosti ponudbe;
Oc – Ocena merila »cena za kalkulativni
model«;
Zp – skupni znesek za model storitve
(točka 17.4.1.) izračunan na osnovi cen ponudnika podanih v predračunu ponudbe;
Oc = Zp * Fu
18. Pogoj
Kot usposobljeni in sposobni bodo šteli
ponudniki, katerih ponudbe bodo izpolnjevale vse zahteve iz pogojev. Izmed usposobljenih in sposobnih ponudnikov bo izbran tisti, ki bo glede na navedena merila, ki
predstavljajo ekonomsko najugodnejše ponudbe, dosegel najugodnejši rezultat.
V primeru identičnih ponudb bo izbrana
ponudba ponudnika, ki ima višji kapital.
19. Morebitne druge informacije o naročilu: razpisno dokumentacijo je mogoče
dobiti tudi na internetu na naslovu:
http://www.gov.si/razpisi/
20. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 4. 8. 2000, Ob-33234.
21. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 7. 2001.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 640-66/01
Ob-52303
1. Naročnik Občina Vitanje.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 1,
3205 Vitanje.
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:
ni predvidena oddaja po sklopih.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Vitanje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
sprejemljive so samo variante naročnika.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 3. 9. 2001 do
30. 6. 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo Obči-

ne Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje, Ivica Fijavž.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
v času trajanja razpisa od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred dvigom razpisne dokumentacije je potrebno plačati znesek
5.000 SIT (DDV je vključen) na žiro račun
proračuna
Občine
Vitanje
št.
50720-630-10168.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 8. 2001 do 8.30
v tajništvu Občine Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Vitanje, Grajski trg 1,
3205 Vitanje. Ponudba mora biti v zapečateni kuverti, z označenim imenom ponudnika in naročnika z navedbo »Ne odpiraj-ponudba, Prevozi učencev, ter številko Ur. l.
in datum objave.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 8. 2001 ob 8.30, sejna soba
Občine Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje.
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 o izvrševanju proračuna in
razpisno dokumentacijo.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): v skladu z
zakonodajo.
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 zakonom.
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: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do 15.
9. 2001 datum odločitve, 10. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 7. 2001.
Občina Vitanje

Št. 0010/01
Ob-52362
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana; tel.: +386-1-58-75-200;
faks +386-1-52-46-480.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: remont Turboagregata 3 – 50 MW (1A, zap. št. 1).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvideno.
5. Kraj izvedbe: območje objekta naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 10. 9.
2001, dokončanje 1. 10. 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška
19, 1000 Ljubljana, Oddelek za ekonomiko in javna naročila, I. nad. soba 29, kontaktna oseba je Jasmin Rebselj, tel.:
+386-1-58
75-247,
faks
+386-1-58-75-217.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo se
lahko dvigne vsak delovni dan od 8. do 12.
ure (v tiskani obliki ali na disketi).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 7.735 SIT (z DDV), znesek je potrebno nakazati na ŽR št. 50103-601-16504 s
pripisom “JR – Remont Turboagregata 3 –
50 MW “. Ob dvigu razpisne dokumentacije
je potrdno predložiti potrdilo o plačilu in
potrdilo o davčnem zavezancu.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do vključno 27. 8. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudnik mora poslati ponudbo na naslov Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, ali dostaviti v Oddelek za ekonomiko in
javna naročila, I. nad. soba 29.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 28. 8. 2001 ob
11. uri v sejni sobi naročnika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% razpisane vrednosti, ki bo veljavna do
15. 9. 2001.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po
podpisu protokola o končnem prevzemu;
naročnik nudi najkrajši 45 dnevni plačilni
rok.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): opredeljeno 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
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o javnih naročilih: dokazilo o registraciji –
staro največ trideset dni; potrdilo, iz katerega je razvidno, da podjetje ni v stečajnem
postopku, prisilne poravnave ali likvidacije
– staro največ trideset dni; potrdilo sodišča,
da vodstveni delavci niso obsojeni za kazniva dejanja s področja poslovanja v zadnjih
petih letih – staro največ trideset dni; dokazilo o plačanih davkih – staro največ trideset dni; dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti; dokazilo o boniteti
podjetja – staro največ trideset dni; izjavo o
sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije; izjavo o sprejemanju naročnikovih meril za vrednotenje ponudb; izjavo o seznanitvi in proučitvi razmer na objektu; izjavo o
zagotovitvi ustreznih kapacitet za izvedbo
del; izjavo, da ni prepovedi sklenitve pogodbe; podpisan, izpolnjen, parafiran in žigosan predlog pogodbe; v primeru, da nastopa s podizvajalci, sklenjene sporazume
ali pogodbe; izjave podizvajalcev, da ima
ponudnik do njih poravnane pogodbene obveznosti; izjavo o upoštevanju predpisov iz
varstva pri delu na skupnem delovišču; izjavo o ponujenem roku za izvedbo; izjavo o
sprejemanju garancijskega roka; izjavo o
predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in garancije za odpravo napak v garancijskem roku; izjavo o ponujenem plačilnem roku; izjavo o certificiranem sistemu kakovosti; potrjene reference
– stare največ 3 mesece; kadrovska struktura.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 9. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu je 30. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena vrednost do 78 točk; reference do 20
točk; plačilni pogoji do 2 točki.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 7. 2001.
Termoelektrarna
Toplarna Ljubljana, d.o.o.
Št. 64-6/01
Ob-52380
1. Naročnik: Občina Ljutomer, Vrazova
1, 9240 Ljutomer.
2. Naslov naročnika: Vrazova 1, 9240
Ljutomer.
3. (a) Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: prevozi šolskih
otrok.
4. (b) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: naročilo se bo oddalo v celoti ali po
sklopih.
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5. Kraj izvedbe: Občina Ljutomer.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: september
2001 – junij 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Ljutomer, Oddelek za družbene dejavnosti, Damijana Belcl.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8.–12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT in 19% DDV v
višini 950 SIT z virmanom na ŽR št.
51930-630-76197. Dostaviti potrdilo o registraciji Davčnega urada za DDV.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 8. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ljutomer, Vrazova 1,
9240 Ljutomer.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 8. 2001 ob 12. uri v prostorih
Občine Ljutomer, III. nadstropje, sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: se ne zahteva.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti: opredeljeno
v razpisni dokumentaciji.
15. Datum, do kdaj mora biti ponudbe
veljavna in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna 60 dni od odpiranja ponudb, predviden datum odločitev: 17. 8. 2001.
16. Merila za ocenitev ponudb: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
17. Merila za ocenitev ponudb: /
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2001.
Občina Ljutomer
Št. 90315-11/2001-4
Ob-52389
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: 27. točka Priloge
1 B – druge storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
v razpis so vključene naslednje naloge in
sicer:
4.1. Evidentiranje neskladij med DKN in
podatki v bazi DEVO: območje 2001–19.
4.2. Sanacija zemljiškega katastra v k.o.
Cetore,
4.3. Sanacija zemljiškega katastra v k.o.
Kamnik,

4.4. Sanacija zemljiškega katastra v k.o.
Dobrova,
4.5. Nova izmera Renče,
4.6. Nova izmera Vipavski Križ 2.
5. Kraj izvedbe: prva naloga se izvaja v
prostorih IOGU Murska Sobota, ostale naloge se izvajajo delno na terenu, delno v
prostorih izvajalca, delno pa v prostoirh pristojne IOGU, v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek je: 10.
9. 2001, rok dokončnega prevzema oziroma dokončanja pa je določen v razpisni dokumentaciji – v osnutku pogodb.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Služba za finančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jurcan, tel. 01/478-49-27, soba 104.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
28. 8. 2001 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačanje. Cena enega izvoda razpisne dokumentacije je
5.000 SIT – ŽR: 50100-840-061-6163
sklic na 18 25127-7141998-99 (št. rač. 4 mesta) 01.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 8. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan, soba 104.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 8. 2001 ob 10. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
– če je vsota ponudbenih cen posameznih nalog, za katere se prijavlja ponudnik
večja od 30,000.000 SIT, priloži ponudnik
zavarovanje resnosti ponudbe v obliki nepreklicne bančne garancije na prvi poziv v
višini 5% od vsote ponujenih cen posameznih nalog,
– če vsota ponudbenih cen, za katere
se prijavlja ponudnik presega 5,000.000
SIT in je manjša od 30,000.000 SIT, priloži
ponudnik zavarovanje resnosti ponudbe v
obliki bianco menice v višini 5% od vsote
ponujenih cen posameznih nalog, skupaj s
pooblastilom za njeno izpolnitev.
Veljavnost zavarovanja resnosti ponudbe je do 16. 10. 2001.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: prvo
nalogo financira naročnik, ostale naloge pa
financira naročnik 50% in sofinancer 50%.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: so določeni v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
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odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: zakon o geodetski dejavnosti (Uradni
list RS, št. 8/00).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da (v
skladu z obrazci iz razpisne dokumentacije).
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 16. 10. 2001, naročnik bo sprejel odločitev o izbiri predvidoma do 5. 9. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena za vse naloge razen za drugo nalogo (4.2.), za katero sta merili cena in reference.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Sektor za nepremičnine, tel.
478-48-54.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 7. 2001.
Geodetska uprava
Republike Slovenije
Št. 42
Ob-52391
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks št. 01/474-2432,
tel št. 01/474-3000.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava lokacijske dokumentacije za rekonstrukcijo DV
2 x 110 kV Gorica - Divača - priloga I A
št. kategorije 12 po ZJN-1.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
po ZJN-naročnik bo upošteval ponudbo, ki
bo izdelana za celoten obseg razpisanih del.
5. Kraj izvedbe: DV 2 x 110 kV Gorica Divača.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
delne in variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: oktober 2001 februar 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v sobi št. 2C.1,3
pri Andreji Mihevc, dodatne informacije dobite pri Alešu Kregarju in Minčetu Mandlju.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (5.000 SIT +
950 SIT DDV), virmansko nakazilo z oznako
naziva javnega razpisa na žiro račun:
50106-601-90093, sklic št. 59.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 8. 2001 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3D 2.1, prevzemnica
Katarina Lipovec.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 8. 2001 ob 10. uri, pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, v dvorani
D, IV. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% skupne ponudbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo po dobavi.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
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 poleg
splošnih pogojev naštetih v 41. do 43. členu ZJN-1 in navedenih v razpisni dokumentaciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe) predložiti naslednje dokumente, ki
so pogoj za sodelovanje:
- v primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo o skupnem nastopanju, v katerem
mora biti natančno opredeljena odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
– pisne izjave vseh v ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realizaciji javnega razpisa, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti.
– kopijo odločbe vpisa v Inženirsko
zbornico Slovenije za podjetje ponudnika.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da, ZJN-1:
– točka 3.: posebne določbe za oddajo naročila blaga, gradnje in storitve in za
oddajo naročila za blago, gradnje in storitve
na vodnem, energetskem, transportnem in
telekomunikacijskem področju,
- točka 3.4.: oddaja naročila na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem
in transportnem področju.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: ZUreP, ZUN, ZGO.
(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 19. 10. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 7. 9. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (60%),
– reference kadrov (17%),
– potrjene reference ponudnika (15%),
– zagotavljanje kvalitete (3%),
– plačilni pogoji (3%),
– ISO standard (2%).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 7. 2001.
Elektro-Slovenija d.o.o., Ljubljana
Št. 640-19/2001
Ob-52403
1. Naročnik: Občina Puconci.
2. Naslov naročnika: Občina Puconci,
Puconci
80,
9201
Puconci,
tel. 02/5459-100, faks 02/5459-101.
3. Vrsta in opis storitve: prevozi osnovnošolskih otrok v Občini Puconci v šolskem letu 2001/2002.
4. Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: območje Občine Puconci, relacije v razpisni dokumentaciji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek prevozov je 3. 9. 2001 ter velja za celo šolsko
leto.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, kontaktna oseba je Dejan Sever.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 51900-630-76085.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 8. 2001 do 11.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Puconci, Puconci 80,
9201 Puconci, s pripisom: »Ne odpiraj –
ponudba prevozi učencev v Občini Puconci«, številko Uradnega lista RS in datuma
objave. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 8. 2001 ob 12. uri v prostorih
sejne sobe Občine Puconci.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudb, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% vrednosti ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43.
členu Zakona o javnih naročilih: v razpisni
dokumentaciji.
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 storitev: v skladu s predpisi.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
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16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60
dni. Naročnik bo ponudnika obvestil o določitvi v roku 14 dni od odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 7. 2001.
Občina Puconci
Št. 350-05-5/00-3
Ob-52420
1. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Trg E. Kardelja 1,
5000 Nova Gorica, faks 05/302-12-33,
tel. 05/335-01-30.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: PGD, PZI – komunalne naprave območja Obrtne cone
Solkan.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ne.
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 60 dni PGD +
30 dni PZI.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za infrastrukturo
in gospodarske javne službe, Stojan Vičič,
univ. dipl. inž. gradb., tel. 05/335-01-35.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 17. 8. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
10.000
SIT
na
žiro
račun,
št. 52000-630-7001.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 8. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Nova Gorica,
Trg E. Karadelja 1, 5000 Nova Gorica, soba št. 38/I. nadstropje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 8. 2001 ob 13. uri v stekleni
dvorani Mestne občine Nova Gorica.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 200.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Ur. list RS, št. 32/01).
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: /
(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. 10. 2001, 30. 8.
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: višina
ponudbene cene – vplivnost 60%, rok izvedbe javnega naročila – vplivnost 20%, reference – vplivnost 20%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 7. 2001.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 411-01-26/01
Ob-52423
1. Naročnik: Občina Hrastnik.
2. Naslov naročnika: Pot Vitka Pavliča
5, 1430 Hrastnik, tel. 03/56-54-360, faks
03/56-44-041.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava PIA za
območje pri Železniški postaji Hrastnik,
sklic: 12. storitve urbanističnega planiranja.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
za vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: Hrastnik.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
do 20. 12. 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Janez Kraner,
Tomaž Sihur.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 14.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 8. 2001 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 8. 2001 ob 12. uri, Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o javnih financah.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 28. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
strokovni kader, rok izvedbe, reference.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2001.
Občina Hrastnik
Št. 403-06/01-16-2
Ob-52424
1. Naročnik: Občina Ig.
2. Naslov naročnika: Ig 72, 1292 Ig,
tel. 01/28-62-806, faks 01/28-62-229.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: prevoz otrok v
osnovne šole na območju Občine Ig, v
šolskih letih od 2001/2003 – storitev
kopenskega transporta.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja delov po sklopih je sprejemljiva –
ponudnik lahko odda ponudbo za posamezno relacijo, sklop relacij ali za vse relacije.
5. Kraj izvedbe: Občina Ig.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
poleg ponudbe po razpisni dokumentaciji,
lahko ponudnik ponudi tudi variantno ponudbo.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek 3. 9.
2001 – v dneh, ko poteka šolski pouk, dve
šolski leti.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Ig, Ig
72, 1292 Ig, kontaktna oseba Lorena Goričan.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, od 23. 7. 2001 do 7. 8.
2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške priprave razpisne
dokumentacije v višini 2.000 SIT je potrebno nakazati na ŽR Občine Ig, št.
50101-630-810160.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 8. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ig, Ig 72, 1292 Ig.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 8. 2001 ob 17. uri, v prostorih
Občine Ig, Ig 72, Ig.
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11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti predmeta javnega naročila.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je najmanj 30 dni.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): definirana
bo v razpisni dokumentaciji.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: definirani bodo v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: izvedba naročila z zakonom ni rezervirana za specifičen poklic, če ponudnik izpolnjuje vse zahtevane razpisne pogoje in
je registriran za prevoze otrok v šolo z licenco za prevoz potnikov v cestnem prometu.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se
vozijo skupine otrok (Ur. l. RS, št. 78/99).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 9. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 20. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: cenovno merilo.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: kolikor bodo ponudbe nepravilne ali
nesprejemljive, se bo izvedel postopek s
pogajanji.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 7. 2001.
Občina Ig
Št. 603-4-01
Ob-52425
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,
8330 Metlika, tel. 07/306-31-00, faks
07/363-74-02.
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 za Osnovno šolo Metlika in
Osnovno šolo Podzemelj.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za
OŠ Metlika, samo za OŠ Podzemelj ali obe
šoli skupaj, vendar ponudbena cena mora
biti razvidna za vsako šolo posebej.
5. Kraj izvedbe: območje občine Metlika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik lahko ponudi svojo varianto, vendar samo za OŠ Podzemelj.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 3. 9. 2001,
30. 6. 2002 (vse šolske dni po šolskem
koledarju za šolsko leto 2001/2002).
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Metlika – Vesna Brajkovec, od objave vsak delovni dan 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: 5.000 SIT (DDV je vključen) na žiro račun 52110-630-40409, pri
Agenciji Črnomelj.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 21. 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 šolske prevoze”.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 8. 2001 ob 12. uri v prostorih
Občine Metlika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti in veljavnostjo 45
dni od datuma odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): 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: kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: 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: 60 dni po roku oddaje
ponudbe, 30. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena = 80 točk (po formuli),
– plačilni pogoji = 0–10 točk,
– reference = 0–5 točk,
– kvaliteta vozil = 1–5 točk.
Podrobneje v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2001.
Občina Metlika

Ob-52429
1. Naročnik: Občina Radovljica.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta
19, 4240 Radovljica, tel. 04/537-23-00,
faks 04/531-46-84, kontaktna oseba Milan Pohar.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: ponovni javni razpis oddaja koncesije za izvajanje obvezne gospodarske - dimnikarske - službe
za pregledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ne.
5. Kraj izvedbe: Območje Občine Radovljica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne rešitve niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: koncesija se podeljuje za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ING - ARH,
Gorenjska cesta 26, 4240 Radovljica, tel.,
faks 04/53-15-991.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 8. in 9. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 8.000 SIT, virmansko ali s položnico na žiro račun št.
01000-0000700035
05
1620118-1472275 pri Gorenjski banki
PE Radovljica.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 9. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ING - ARH, Gorenjska cesta
26, 4240 Radovljica. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označne z oznako “Ponudba - Ne odpiraj” in navedbo predmeta naročila. Na kuverti mora biti popoln naslov ponudnika.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 9. 2001 ob 13. uri, Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, mala sejna dvorana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe ter ustrezna izjava za dobro izvedbo del, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po določilih razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pogodba
o sodelovanju.
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: ponudniki, ki jim bo priznana poslovna tehnična sposobnost morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
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– predložiti ustrezne listine po 41. in 42.
členu ZJN in razpisni dokumentaciji,
– morajo znašati njihovi skupni letni prihodki najmanj 18 mio SIT,
– v letu 2000 niso imeli nekrite izgube,
– niso imeli blokiranega računa 6 mesecev pred oddajo ponudb.
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 dimnikarski službi (Ur. l. RS, št.
16/74, 14/90), Odlok o načinu izvajanja
obvezne gospodarke javne službe za pregledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka v občini radovljica (Uradne objave
občine Radovljica, št. 5/00), Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu
emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje
(Ur.l. RS, št. 70/96), Odlok o gospodarskih
javnih službah v občini Radovljica (Ur. l. RS,
št. 65/94, UVG št. 31/98 in 47/99), Uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Ur.
l. RS, št. 73/94, 51/98, 83/98).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna najmanj 90 dni. Ponudniki bodo o
izidu obveščeni v 30 dneh.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena storitve: do 30 točk
– višina koncesijske dajatve: do 30 točk,
– dokazila o kvaliteti opravljanja storitev:
do 20 točk,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo ponudniki: do 20 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 7. 2001.
Občina Radovljica
Št. 32
Ob 52432
1. Naročnik: Mestna občina Maribor.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 02/22-01-445, faks
02/25-24-815, zvo@maribor.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: storitve za raziskave in razvoj, po prilogi 1 A ZJN-1,
Izvajanje imisijskega monitoringa onesnaženosti zraka na območju Mestne
občine Maribor.
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.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september
2001, trajanje 60 mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, Zavod za varstvo okolja, Slovenska 40, 2000 Maribor, kontaktna oseba:
Suzana
Prajnc
Potrč,
tel.
02/22-01-447.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 20. 7. do 7.
8. 2001, ob delavnikih od 8. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 51800-630-25505, z namenom nakazila: Pristojbina za javni razpis - izvajanje imisijskega monitoringa onesnaženosti zraka.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 8. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Zavod
za varstvo okolja, Slovenska 40, 2000 Maribor, pritličje, soba 6.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 8. 2001 ob 13. uri, Slovenska
40, 2000 Maribor, II. nadstropje, sejna soba Komunalne direkcije.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): opredeljeno 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: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: skladno z zakonodajo s področja varstva okolja.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št.
32/93, 1/96), Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v
zrak (Ur. l. RS, št. 73/94); Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS št. 9/92, 26/92,
13/93, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99,
90/99, 98/99, 31/00, 36/00, 45/01),
ter drugi ustrezni zakoni in predpisi.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve 15 dni od odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: čas izvajanja kontinuirnega imisijskega monitoringa pred oddajo ponudbe, sposobnost, da
ponudnik v čim krajšem času vzpostavi meritve, pridobljen standard ISO 14001, validirane laboratorijske metode, strokovno sodelovanje z Agencijo za okolje RS, cena storitve.
Podrobneje so merila in način ocenjevanja
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ne.

19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ne.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 7.2001.
Mestna občina Maribor
Ob-52439
1. Naročniki: Prva osnovna šola Slovenj
Gradec, Druga osnovna šola Slovenj Gradec, Osnovna šola Šmartno pri Slovenj
Gradcu in Osnovna šola Podgorje pri Slovenj Gradcu.
2. Naslov naročnika:
– Prva osnovna šola Slovenj Gradec,
Šercerjeva 7, 2380 Slovenj Gradec, tel.
02/884-23-81, faks 02/882-17-20;
– Druga osnovna šola Slovenj Gradec,
Kopališka 29, 2380 Slovenj Gradec, tel.
02/884-13-90, faks 02/884-10-97;
– Osnovna šola Šmartno pri Slovenj
Gradcu, Šmartno 69, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, tel. 02/882-19-10;
– Osnovna šola Podgorje pri Slovenj
Gradcu, Podgorje 172, 2381 Podgorje pri
Slovenj Gradcu, tel. 02/883-18-10.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: prevozi osnovnošolskih otrok v šolskih okoliših osnovnih šol v Mestni občini Slovenj Gradec v
šolskih letih 2001/2002, 2002/2003
in 2003/2004.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsako
relacijo posebej ali za več relacij iz istega
šolskega okoliša.
5. Kraj izvedbe: šolski okoliš Prve
osnovne šole Slovenj Gradec in podružnice
Sele; šolski okoliš Druge osnovne šole Slovenj Gradec in podružnice Pameče, šolski
okoliš Osnovne šole Šmartno pri Slovenj
Gradcu in šolski okoliš Osnovne šole Podgorje pri Slovenj Gradcu in podružnic Razbor in Šmiklavž.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od prvega dne
pouka v šolskem letu 2001/2002 do zadnjega dne pouka v šolskem letu
2003/2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija za visoko šolo posebej je na
voljo v tajništvih šol ali pri koordinatorjih prevozov;
– Prva osnovna šola Slovenj Gradec,
Šercerjeva 7, 2380 Slovenj Gradec, Zdenka Cokan;
– Druga osnovna šola Slovenj Gradec,
Kopališka 29, 2380 Slovenj Gradec, Sonja
Lakovšek-Kos;
– Osnovna šola Šmartno pri Slovenj
Gradcu, Šmartno 69, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, Lilijana Pelc;
– Osnovna šola Podgorje pri Slovenj
Gradcu, Podgorje 172, 2381 Podgorje pri
Slovenj Gradcu, Bernard Belovič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od dneva objave tega
razpisa do dneva določenega za oddajo ponudb.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni določeno plačilo.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo prispeti
na naslov naročnikov osebno ali po pošti
najkasneje do 17. 8. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe za vsakega naročnika
posebej je potrebno oddati v zaprti kuverti z
naslovom ponudnika in pripisom “javni razpis – prevozi” na naslov:
– Prva osnovna šola Slovenj Gradec,
Šercerjeva 7, 2380 Slovenj Gradec;
– Druga osnovna šola Slovenj Gradec,
Kopališka 29, 2380 Slovenj Gradec;
– Osnovna šola Šmartno pri Slovenj
Gradcu, Šmartno 69, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu;
– Osnovna šola Podgorje pri Slovenj
Gradcu, Podgorje 172, 2381 Podgorje pri
Slovenj Gradcu.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 8. 2001 ob
10. uri v prostorih vsakega naročnika.
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: plačilo
storitev v 30 dneh po prejemu nespornega
računa, 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): pisna 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: po določbah razpisne
dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki, s katerimi se vozijo skupine otrok.
(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: merilo
za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba, garancija
za resnost ponudbe, reference.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o posameznih
relacijah dobite pri koordinatorjih prevozov
posameznih naročnikov.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 7. 2001.
Prva osnovna šola Slovenj Gradec,
Druga osnovna šola Slovenj Gradec,
Osnovna šola Šmartno pri Slovenj
Gradcu in
Osnovna šola Podgorje pri Slovenj
Gradcu
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Št. 110-1/01
Ob-52508
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: dokončna odmera AC odseka Višnja Gora - Bič z deviacijami in regulacijami.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se odddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: odsek Višnja Gora - Bič.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
dokončati z izvajanjem razpisnih del najkasneje v 150 dneh po prejemu ustrezne dokumentacije.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Damijana Borštnar, inž. geod. - DDC, Einspielerjeva 6,
Ljubljana
tel.
01/30-94-203,
faks
01/30-94-213.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 20. 7. 2001 do 5.
9. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 6.500 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50106-601-291863 - Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 5. 9. 2001 do 8.30 .
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 5. 9.
2001 ob 9. uri na naslovu Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, sejna soba 312/III.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 947.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lasntih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije .
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša

(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint
venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo .
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: skladno z razpisno dokumentacijo .
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 4. 3. 2002. Datum odločitev o sprejemu pondube je 15. 10. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
13. 7. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
Št. 022-176/01
Ob-52527
1. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Dunajska 56,
58, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-90-00,
matična številka: 5022851, davčna številka:
1983120,
žiro
račun:
50100-630-10014.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: predmet javnega
razpisa je izbira izvajalca za izdelavo in
izvedbo akcije tržnega komuniciranja za
osveščanje javnosti o kakovosti sonaravno pridelanih kmetijskih proizvodov
in o varnosti in kvaliteti živil pridelanih
in predelanih v Sloveniji – sklic po prilogi
1A - 13. oglaševalske storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek storitve
takoj po podpisu pogodbe, dokončanje storitve 15. 11. 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko dvignete v sobi 726, Oddelek za promocijo na MKGP. Dodatne informacije so na voljo pri ga. Gabor, na tel.
01/478-90-17 in mag. Jani Paulin na tel.
01/478-90-62.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame v času do roka, ki je določen za odpiranje ponudb.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do petka 17. 8. 2001
do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo prispeti na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah in označene z napisom »Ponudba
- ne odpiraj«, številko tega javnega razpisa
ter navedbo predmeta razpisa na prednji ter
polnim naslovom ponudnika na zadnji strani.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo na MKGP, 17.
8. 2001 ob 9., v sejni sobi K603, v 6.
nadstropju, na Dunajski 56, 58, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ponudnik mora naročniku izročiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 0,5% od ponujene vrednosti
izdelave in izvedbe akcije tržnega komuniciranja za osveščanje javnosti o kakovosti sonaravno pridelanih kmetijskih proizvodov in
o varnosti in kvaliteti živil pridelanih in predelanih v Sloveniji. Izbrani ponudnik mora v
času trajanja te garancije skleniti pogodbo
o izdelavi in izvedbi akcije tržnega komuniciranja za osveščanje javnosti o kakovosti
sonaravno pridelanih kmetijskih proizvodov
in o varnosti in kvaliteti živil pridelanih in
predelanih v Sloveniji in izročiti garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 0,5% od vrednosti predmeta pogodbe.
Predložena bančna garancija mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv na žiro
račun naročnika.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
bo izvedeno v roku 30 dni po izvedbi naročila.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): v primeru, da
bi skupina ponudnikov predložila skupno
ponudbo, morajo skupni ponudniki predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, v
kateri bodo urejena in določena njihova
medsebojna razmerja glede izvajanja storitve, ki je predmet tega javnega razpisa.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: pravne
osebe morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
ponudbe: ponudba mora veljati 30 dni od
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odpiranja ponudb. Na podlagi 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
39/00) bo naročnik na podlagi poročila posredoval ponudnikov obvestilo o oddaji naročila.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– splošne reference 5%,
– posebne reference 5%,
– celovita strateška zasnova akcije 50%,
– idejna izvirnost 40%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: zadeva za objavo je bila poslana 16. 7.
2001.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za blago po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Popravek
Ob-52574
V javnem razpisu za oddajo naročila (zobozdravstvenega materiala) po omejenem
postopku, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 58 z dne 13. 7. 2001, Ob-52040, se v
4. točki datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave pravilno glasi:
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: 1. 9. 2001 do
31. 8. 2004.
Javni zavod
Zdravstveni dom Ptuj
Popravek
Ob-52628
V javnem razpisu za oddajo naročila zobozdravstvenega materiala po omejenem
postopku, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 58 z dne 13. 7. 2001, Ob-52038, se v
4. točki datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave pravilno glasi:
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: 1. 9. 2001 do
31. 8. 2004.
Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj
Št. 4/2001
Ob-52323
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica
15, 1518 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniški material, obrazci, sredstva za čišče-

nje in higieno ter material za vzdrževanje računalniške opreme.
(b) Kraj dobave: lokacije naročnika:
– Ljubljana, Kolodvorska 15,
– Ljubljana, Miklošičeva ul. 24,
– Ljubljana, Tomačevska 1,
– Celje, Gregorčičeva 5a,
– Koper, Pristnaiška 12,
– Kranj, Stara cesta 11,
– Maribor, Sodna ul. 15,
– Murska Sobota, Kocljeva 12b,
– Nova Gorica, Kidričeva 13,
– Novo mesto, Prešernov trg 9,
– Ravne na Koroškem, Ul. Ob Suhi 22,
– Jesenice, Titova 73,
– Trbovlje, Sallaumines 2,
– Velenje, Prešernova 7.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: predvidena je oddaja ponudb na
vse ali na posamezne sklope, vendar za
vsak sklop z ločeno ponudbo.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 11. 2001
do 1. 11. 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vložišče.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 8. 8. 2001,
vsak delovni dan med 13. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 1.000 SIT mora
prevzemnik razpisne dokumentacije plačati
na žiro račun št. 50100-603-404903. Pri
dvigu dokumentacije navede svoj točen naziv firme, naslov in davčno številko.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 8. 8. 2001 do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vložišče.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbenega predračuna.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo obveznosti plačal v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali prisilne odločbe,
3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročnika ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodba ali upravna odločba, s katero
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je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila,
6. da je finančno in poslovno sposoben,
7. da je v zadnjih treh letih z blagom
oskrboval najmanj 10 uporabnikov,
8. da ni dal zavajajočih podatkov glede
zahtev razpisne dokumentacije,
9. da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posameznega sklopa,
10. da nudi najmanj 30 dnevni plačilni
rok,
11. da bo dostava fco skladišče naročnika – razloženo,
12. da zagotavlja kakovost blaga,
13. da vse priložene fotokopije ustrezajo originalom.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 1. 10. 2001 in 3. 10. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo izbranim ponudnikom
priznal usposobljenost kandidata za tri leta.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 7. 2001.
ZPIZ Slovenije

ZJN-13.G
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za gradnjo po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
gradnjo po omejenem postopku
Št. 045-05/93-1/26
Ob-52427
1. Naročnik: Republika Slovenija, Državni zbor.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-96-81 (Matjaž Vovk),
faks 01/478-94-03, elektronski naslov: matjaz.vovk@dz-rs.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: investicijsko vzdrževanje in vzdrževalna dela ter
dobave blaga (klima naprave, sistemi
tehničnega varovanja) na objektih, s katerimi upravlja Državni zbor Republike
Slovenije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko ponudi dela po posameznih sklopih, in sicer:
sklop A: gradbena dela; sklop B: slikople-
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skarska dela, montažne, prezidne stene, podopolagarska dela; sklop C: krovska dela,
kleparska dela; sklop D: mizarska dela;
sklop E: strojnoinstalacijska dela (vodovod,
ogrevanje in prezračevanje); sklop F: elektroinstalacijska dela (jaki in šibki tok); sklop
G: tehnično varovanje (izvedba sistemov tehničnega varovanja); sklop H: selitvena dela.
(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projektov: /
4. Kraj izvedbe: objekti, s katerimi upravlja Državni zbor Republike Slovenije, v Ljubljani na naslednjih lokacijah: Šubičeva ulica
4, Tomšičeva ulica 5, Kongresni trg 2, Beethovnova ulica 2 in Cigaletova ulica 9.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od predvidoma
novembra 2001 do konca leta 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija, Državni zbor, Oddelek za investicije
in vzdrževanje (Matjaž Vovk), Šubičeva ulica
4, 1000 Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT (z DDV) na ŽR
št. 50100-637-55237, sklic 28-12114714199 s položnico ali virmanom.
8. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 5. 9. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Republika Slovenija, Državni zbor,
Oddelek za investicije in vzdrževanje (Matjaž Vovk), Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana.
9. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na
podlagi predpisov o izvrševanju proračuna.
11. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): skupina
izvajalcev v okviru ene ponudbe mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, v
katerem mora biti natančno opredeljena odgovornost posameznih izvajalcev.
12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
13. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati s priznano sposobnostjo bodo
morali predložiti ponudbe v zakonitem roku;
predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe bo odvisen od organizacijskih, tehničnih in finančnih zmožnosti naročnika.
14. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
je 130 mio SIT (brez DDV), od tega 10 mio

SIT v letu 2001, 60 mio SIT v letu 2002 in
60 mio SIT v letu 2003.
16. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
17. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 7. 2001.
Republika slovenija
Državni zbor

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. 246
Ob-52280
1. Naročnik: Slovenska filharmonija.
2. Naslov naročnika: Kongresni trg 10,
1000 Ljubljana, tel. 24-10-800.
3. Datum izbire: 1. sklep 23. 5. 2001;
2. sklep 5. 6. 2001; 3. sklep 28. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: izdelava, dobava in montaža opreme
obnovljene stavbe Slovenske filharmonije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 1. kakovost; 2. tehnične karakteristike; 3. cena, 4. rok izvedbe; 5. garancijski rok; 6. reference; 7. plačilni roki.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
a) dvoranski stoli – Stol Pisarniški stoli
d.o.o., Kamnik;
b) praktikabli – naročilo ni bilo dodeljeno
(ponudbe po tehničnih karakteristikah niso
bile primerljive);
c) oprema garderob za obiskovalce –
Komin inženiring d.o.o., Ljubljana;
d) oprema garderob za nastopajoče –
Stol Pisarniški stoli d.o.o., Kamnik;
e) recepcijski, garderobna pulta in gostinski pult – Stol Pisarniški stoli d.o.o.,
Kamnik;
f) oprema arhivov – Lesnina inženiring
d.d., Ljubljana;
g) pisarniška in druga serijska oprema –
Stol Pisarniški stoli d.o.o., Kamnik;
h) drobna in sanitarna oprema – Komin
inženiring d.o.o., Ljubljana;
i) steklarski izdelki – Komin inženiring
d.o.o., Ljubljana;
j) scenski reflektorji – Komin inženiring
d.o.o., Ljubljana;
k) video nadzor, kontrola pristopa, tehnično varovanje – Lesnina inženiring d.d.,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
a) dvoranski stoli – 21,783.088 SIT;
b) praktikabli – naročilo ni bilo dodeljeno;
c) oprema garderob za obiskovalce –
4,947.236 SIT;
d) oprema garderob za nastopajoče –
5,237.700 SIT;
e) recepcijski, garderobna pulta in gostinski pult – 7,726.200 SIT;
f) oprema arhivov – 3,839.000 SIT;
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g) pisarniška in druga serijska oprema –
5,045.666 SIT;
h) drobna in sanitarna oprema –
1,098.717 SIT;
i) steklarski izdelki – 2,984.433 SIT;
j) scenski reflektorji – 6,419.350 SIT;
k) video nadzor, kontrola pristopa, tehnično varovanje – 3,426.590 SIT.
Vrednosti so brez DDV-ja.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
a) dvoranski stoli – 5 ponudb;
b) praktikabli – 3 ponudbe;
c) oprema garderob za obiskovalce –
2 ponudbi;
d) oprema garderob za nastopajoče –
4 ponudbe;
e) recepcijski, garderobna in gostinski
pult – 4 ponudbe;
f) oprema arhivov – 3 ponudbe;
g) pisarniška in druga serijska oprema –
4 ponudbe;
h) drobna in sanitarna oprema – 3 ponudbe;
i) steklarski izdelki – 3 ponudbe;
j) scenski reflektorji – 3 ponudbe;
k) video nadzor, kontrola pristopa, tehnično varovanje – 3 ponudbe.
Navedeno je število veljavnih ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) dvoranski stoli – 38,850.393 SIT,
23,532.136 SIT;
b) praktikabli – 624.000 SIT, 245.784
SIT;
c) oprema garderob za obiskovalce –
9,780.000 SIT, 4,947.236 SIT;
d) oprema garderob za nastopajoče –
6,368.600 SIT, 5,237.700 SIT;
e) recepcijski, garderobna pulta in gostinski pult – 7,851.140 SIT, 7,045.200
SIT;
f) oprema arhivov – 4,214.882 SIT,
3,839.000 SIT;
g) pisarniška in druga serijska oprema –
6,590.562 SIT, 4,757.660 SIT;
h) drobna in sanitarna oprema –
1,368.300 SIT, 796.800 SIT;
i) steklarski izdelki – 4,283.500 SIT,
2,465.300 SIT;
j) scenski reflektorji – 8,067.004 SIT,
6,082.000 SIT;
k) video nadzor, kontrola pristopa, tehnično varovanje – 5,345.116 SIT,
3,335.581 SIT. Vrednosti so brez DDV-ja.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: dokumentacija in druge informacije
so na voljo v Slovenski filharmoniji pri Jelki
Ladiha, tel. 24-10-806.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 7. 2001.
Slovenska filharmonija
Št. 03/2001-13
Ob-52310
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, javno podjetje za pridobivanje lignita d.d.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta
78, 3320 Velenje, tel.: 03/5871-465,
03/5869-160, faks 03/5869-131.
3. Datum izbire: 6.7. 2001.
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4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: drobna rudarska oprema – Premogovnik Velenje d.d.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ZJN-1:110.čl.t. 5.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: različni prvotni dobavitelji.
7. Pogodbena vrednost: 125,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 125,000.000 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: 12. 7. 2001.
Premogovnik Velenje d.d.
Št. 9/34
Ob-52368
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o..
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42.
3. Datum izbire: 2. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: izdelava in dobava omar za zaščito
in vodenje za RTP Divača.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna ponudbena cena –
87%, plačilni pogoji – 3%, s strani naročnika potrjene pozitivne reference za izdelavo
tovrstne opreme – 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektromontaža Bizant,
Žlebe 3b, 1215 Medvode.
7. Pogodbena
vrednost:
28,386.545,60 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja ponudba: 36,155.770 SIT, najnižja ponudba 28,386.545,60 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: 13. 7. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Št. 1/01
Ob-52370
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/33-11-533.
3. Datum izbire: 23. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: monitorji za nadzor vitalnih funkcij s
centralo, 7 kom, Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost
predračuna.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Hermes Plus, d.d.,
Šlandrova 2, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
37,907.344,38 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
39,165.887,38
SIT,
37,907.344,38 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: 13. 7. 2001.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-52372
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/33-11-533.
3. Datum izbire: 29. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: tunelski tračni pomivalni stroj, 1 kom,
Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Metalka Zastopstva
Senkanar, d.o.o., Partizanska 15, 2000
Maribor.
7. Pogodbena
vrednost:
15,180.982,32 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,493.423 SIT, 15,180.982,32
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: 13. 7. 2001.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 01-537
Ob-52392
1. Naročnik: Dom starejših občanov Krško, Kovinarska ulica 13, 8270 Krško.
2. Naslov naročnika: Dom starejših občanov Krško, Kovinarska ulica 13, 8270
Krško,
tel.
07/48-818-52,
faks
07/48-818-80, el.pošta: krsko@ssz-slo.si.
3. Datum izbire: 18. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: Dom starejših občanov Krško, Kovinarska ulica 13, 8270 Krško.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
A. živila in material za prehrano
Podskupina 1: sadje: Telat Ameti s.p.,
Cesta 4. julija 6, 8270 Krško, pogodbena
vrednost 3,099.000 SIT (najvišja ponudbe-
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na cena 3,516.900 SIT, najnižja ponudbena cena 3,099.000 SIT);
Podskupina 2: kmetijski pridelki in zelenjava: Telat Ameti s.p., Cesta 4. julija 6,
8270
Krško,
pogodbena
vrednost
3,696.000 SIT (najvišja ponudbena cena
5,693.450 SIT, najnižja 3,696.000 SIT);
Podskupina 3: zelenjava in sadje zamrznjeno: ker je bil ponudnik samo eden, razpis za to podskupino ni uspel;
Podskupina 4: kruh in pekovsko pecivo:
Pekarna Kruhek, s.p., Trg svobode 40,
8290 Sevnica, pogodbena vrednost je
2,569.500 SIT (najvišja ponudbena cena
3,802.500 SIT, najnižja ponudbena cena
2,569.500 SIT);
Podskupina 5: splošno prehrambeno
blago: Mercator Dolenjska d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto, pogodbena vrednost
9,381.453,57 SIT (najvišja ponudbena cena 9,681.553 SIT, najnižja ponudbena cena 9,381.453 SIT);
Podskupina 6: testenine: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska 442, 1291 Škofljica,
pogodbena vrednost 1,304.916 SIT (najvišja ponudbena cena 1,779.614 SIT, najnižja ponudbena cena 1,304.916 SIT);
Podskupina 7: mleko in mlečni izdelki:
Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63,
1113 Ljubljana, pogodbena vrednost
7,731.870 SIT (najvišja ponudbena cena
7,865.445 SIT, najnižja ponudbena cena
7,731.870 SIT);
Podskupina 8: meso: Kraljeve mesnine
d.d., Agrokombinatska 63, 1001 Ljubljana,
pogodbena vrednost 15,185.336 SIT (najvišja ponudbena cena 15,906.454 SIT, najnižja ponudbena cena 15,185.336 SIT);
Podskupina 9: perutnina: Jata d.d., Hladilniška pot 34, 1129 Ljubljana, pogodbena vrednost 5,508.000 SIT (najvišja ponudbena cena 6,389.543 SIT, najnižja ponudbena cena 5,508.000 SIT);
Podskupina 10: ribe: Hrib d.o.o. Večje
Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini, pogodbena
vrednost 525.960 SIT (najvišja ponudbena
cena 564.400 SIT, najnižja ponudbena cena 525.960 SIT);
Podskupina 11: jajca: Perutnina Rostohar Erika s.p., Brege 1, 8273 Leskovec,
pogodbena vrednost 388.800 SIT (najvišja
ponudbena cena 525.000 SIT, najnižja ponudbena cena 388.800 SIT);
Podskupina 12: alkoholne pijače: Mercator Dolenjska d.d., Livada 8, 8000 Novo
mesto, pogodbena vrednost 338.729 SIT
(najvišja ponudbena cena 383.729 SIT, najnižja ponudbena cena 338.729 SIT);
Podskupina 13: brezalkoholne pijače:
Mercator Dolenjska d.d., Livada 8, 8000
Novo mesto, pogodbena vrednost 904.202
SIT (najvišja ponudbena cena 992.485 SIT,
najnižja ponudbena cena 904.204 SIT);
B. čistila
Podskupina 12: pralna sredstva, osebna
higiena, pomivalna sredstva: Dentacom
d.o.o., Efenkova 61, 3220 Velenje, pogodbena vrednost 6,600.598 SIT (najvišja ponudbena cena 7,743.708 SIT, najnižja ponudbena cena 6,600.598 SIT);
C. sanitetni material: Sanolabor d.o.,
Leskovškova 4, 1000 Ljubljana, pogodbena vrednost 3,546.606 SIT (najvišja ponudbena cena 5,382.173 SIT, najnižja ponudbena vrednost 3,546.606 SIT).
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7. Pogodbena vrednost: glej 6. točko.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 31.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: glej 6. točko.
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,
Ob-47860.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2001
Dom starejših občanov Krško
Ob-52393
1. Naročnik: Osnovna šola Toneta Okrogarja Zagorje ob Savi.
2. Naslov naročnika: 1410 Zagorje ob
Savi, Šolska cesta 1, tel. 03/56-66-116,
faks 03/56-66-111.
3. Datum izbire: 18. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeni izdelki, Zagorje ob Savi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, kvaliteta izdelkov, reference na področju javnih razpisov, posebne ugodnosti ponudnika, plačilni roki; izbrani so bili ponudniki, ki so ponujali nižjo
ceno ob zagotovljeni kvaliteti in so nudili
boljše plačilne pogoje.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je bilo
dodeljeno naročilo:
I. skupina – mleko in mlečni izdelki, vrednost 2,500.000 SIT: Ljubljanske mlekarne,
d. d., Ljubljana, Mlekarna Celeia, d. o. o.,
Petrovče,
II. skupina – meso in mesni izdelki, vrednost 4,900.000 SIT: Gruda Jurmes, d. d.,
Šentjur, Litijska mesarija, d. d., Šmartno,
III. skupina – ribe in konzervirane ribe,
vrednost 200.000 SIT: Brumec Ručigaj,
d.o. o., Mengeš,
IV. skupina – jajca, vrednost 87.000 SIT:
Gruda Jurmes, d. d., Šentjur,
V. skupina – olja in izdelki, vrednost
157.000 SIT: Mercator, d. d., Ljubljana,
Era, d. d., Velenje,
VI. skupina – sveža zelenjava in suhe
stročnice, vrednost 600.000 SIT: Mercator, d. d., Ljubljana, Era, d. d., Velenje,
VII. skupina – sveže sadje, vrednost
420.000 SIT: Era, d. d., Velenje, Mercator,
d. d., Ljubljana,
VIII. skupina – zamrznjena in konzervirana zelenjava, vrednost 180.000 SIT: Mercator, d. d., Ljubljana, Era, d. d., Velenje,
IX. skupina – sadni sokovi in sirupi, vrednost 2,000.000 SIT: Nektar, d. o. o., Črnuče, Fructal, d. d., Ajdovščina,
X. skupina – žita, mlevski izdelki in testenine, vrednost 120.000 SIT: Žito, d. d.,
Ljubljana, Era, d. d., Velenje, Klasje MPP,
d. d., Celje,
XI. skupina – zamrznjeni izdelki iz testa,
vrednost 200.000 SIT: Žito, d. d., Ljubljana,
XII. skupina – kruh, pekovsko pecivo,
keksi, slaščičarski izdelki, vrednost
5,200.000 SIT: Don Don, d. o. o., Metlika,
Savinjski kruhek, d. o. o., Žalec, Žito, d. d.,
Ljubljana, Klasje MPP, d. d., Celje,

XIII. skupina – ostalo prehrambeno blago, vrednost 780.000 SIT: Vele, d. d.,
Domžale, Era, d. d., Velenje, Mercator, d.
d., Ljubljana,
7. Pogodbena vrednost: v zneskih iz 6.
točke po posameznih sklopih.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. skupina – mleko in mlečni izdelki:
2,537.713,60 SIT – 2,595.267,20 SIT,
II. skupina – meso in mesni izdelki:
1,968.182 SIT – 2,216.773 SIT,
III. skupina – ribe in konzervirane ribe:
185.490 SIT – 242.640,90 SIT
IV. skupina – jajca: 55.300 SIT – 64.400
SIT,
V. skupina – olja in izdelki: 133.809,35
SIT – 141.004,50 SIT,
VI. skupina – sveža zelenjava in suhe
stročnice: 245.160 SIT – 265.655 SIT,
VII. skupina – sveže sadje: 521.940 SIT
– 593.568 SIT,
VIII. skupina – zamrznjena in konzervirana zelenjava: 312.585,46 SIT –
313.813,02 SIT,
IX. skupina – sadni sokovi in sirupi:
2,966.700 SIT – 4,909.703,76 SIT,
X. skupina – žita, mlevski izdelki in testenine: 96.204,30 SIT – 120.087,06 SIT,
XI. skupina – zamrznjeni izdelki iz testa:
113.064 SIT – 138.154,60 SIT,
XII. skupina – kruh, pekovsko pecivo,
keksi, slaščičarski izdelki: 4.593.063 SIT –
5.362.931 SIT,
XIII. skupina – ostalo prehrambeno blago: 847.345,92 SIT – 919.856,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu RS: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 7. 2001.
OŠ Toneta Okrogarja Zagorje ob Savi
Ob-52395
1. Naročnik: Osnovna šola heroja Janeza Hribarja, Osnovna šola Toneta Šraja-Aljoše in Osnovna šola “Jožeta Krajca”
Rakek.
2. Naslov naročnika: Osnovna šole heroja Janeza Hribarja, Cesta Notranjskega
odreda 32, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.
01/705-88-10, telefaks 01/705-74-51,
Osnovna šola Toneta Šraja-Aljoše, Nova vas
4, 1385 Nova vas, tel. 01/709-82-92, telefaks 01/709-80-14, Osnovna šola “Jožeta Krajca” Rakek, Partizanska cesta 28,
1381 Rakek, tel. 01/705-12-08, telefaks
01/705-12-08.
3. Datum izbire: 19. junij 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava pisarniškega materiala in čistil ter papirne galanterije po skupinah,
fco naslov naročniki - tajništvo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 70 točk, strokovna priporočila (reference) 30 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
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1. skupina - pisarniški material: 1/1 Mladinska knjiga d.d., Slovenska 29, 1000
Ljubljana, 1/2 DZS založništvo in trgovina
d.d., Mali trg 6, 1538 Ljubljana;
2. skupina: čistila in papirna galanterija:
2/1 VAFRA Commerce d.o.o., Griže 125,
3302 Griže, 2/2 CHEMO d.d., Cesta v Mestni log 90, 1000 Ljubljana, 3/2 Mavrica
d.d., Resljeva cesta 1, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. skupina - pisarniški material: 1/1
4,065.786,38 SIT; 2/1 3,935.994,97;
2. skupina: čistila in papirna galanterija:
2/1 2,686.488,08 SIT, 2/2 2,563.622,61
SIT, 3/2 3,270.802,80 SIT.
Naročniki so z izbranimi izvajalci sklenili
ločene pogodbe, v katerih so se obvezali, da
bodo od vsakega izbranega dobavitelja tekom izvajanja naročila dobavili pisarniški material oziroma čistila in papirno galanterijo
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: 5,008.400,55 SIT,
3,935.994,97 SIT;
2.
skupina:
3,270.802
SIT,
1,187.100,11 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: 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: 10. julij 2001.
Osnovna šola heroja Janeza Hribarja,
Osnovna šola Toneta Šraja-Aljoše,
Osnovna šola “Jožeta Krajca” Rakek
Ob-52397
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 13,
6000 Koper, tel. 05/66-86-152.
3. Datum izbire: 10. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vodovodni material, fco Koper.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, interventna dobava
ponujenega blaga, dobavni rok, izkušnje s
ponudnikom, dodatne tehnične opcije od
navedenih v tehnični dokumentaciji, plačilni
pogoji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1.20.00.00 cevi pocinkane: Inbo d.o.o.
>> 356.340 SIT
1.30.00.00 cevi PE: Inbo d.o.o. >>
849.050 SIT
2.00.00.00 fazoni (spojniki) za cevi “DUKTIL”- razstavljivi spoj s protiprirobnico: CmC
Ekocon d.o.o. >> 11,601.235 SIT
3.00.00.00 univerzalni fazoni (spojniki):
3.10.00.00 fazoni (spojniki) s fiksno prirobnico: Inbo d.o.o. >> 7,769,390 SIT
3.20.00.00 univerzalni fazoni (spojniki) z
vrtljivo prirobnico: Inbo d.o.o. >> 271.998
SIT
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4.00.00.00 spojke
4.10.00.00 spojka – univerzalna: Inbo
d.o.o. >> 4,055.780 SIT
4.20.00.00 spojka – reparaturna: Andotehna d.o.o. >> 1,635.069 SIT
4.30.00.00 Zobčaste nabijalne spojke za
TPE cevi: Inbo d.o.o. >> 391.940 SIT
4.40.00.00 MS spojke za prehod iz PE
na Je (poc.) cev: Inbo d.o.o. >> 1,352.357
SIT
5.00.00.00 armature:
5.10.00.00 montažno-demontažni kos:
Inbo d.o.o. >> 1,495.711 SIT
5.15.00.00 EV zasuni – kratka izvedba:
Kala d.o.o. >> 6,648.500 SIT
5.20.00.00 Vgradni podaljšek za EV zasune (stabilni): Inbo d.o.o. >> 341.090 SIT
5.25.00.00 EV zasuni – (na navoj): Inbo
d.o.o. >> 2,788.260 SIT
5.30.00.00 Vgradni podaljšek za hišne
priključke – EV zasune (3/4" ÷ 6/4"): Inbo
d.o.o. >> 957.855 SIT
5.35.00.00 metuljčasti zasuni – ročni pogon: Kala d.o.o. >> 1,110.000 SIT
5.40.00.00 hidranti – podzemni: Inbo
d.o.o. >> 2,359.000 SIT
5.45.00.00 hidrant – nadzemni (priključki
2xC+1xB): Inbo d.o.o. >> 186.825 SIT
5.50.00.00 regulatorji nivoja (plovni ventili): Inbo d.o.o. >> 993.795 SIT
5.60.00.00 cestne kape: Inbo d.o.o. >>
2,366.940 SIT
5.65.00.00 lovilec nesnage: Inbo d.o.o.
>> 434.141 SIT
5.70.00.00 zračnik (avtomatski): Kala
d.o.o. >> 921.400 SIT
5.75.00.00 nepovratni ventil (loputa): Inbo d.o.o. >> 381.037 SIT
5.80.00.00 sesalna košara: Inbo d.o.o.
>> 96.630 SIT
5.85.00.00 ogrlice: Inbo d.o.o. >>
2,341.535 SIT
6.00.00.00 vodomeri
6.10.00.00 Vodomeri hišni: CmC Ekocon
d.o.o. >> 2,294.950 SIT
6.20.00.00 Vodomer industrijski: CmC
Ekocon d.o.o. >> 395.309 SIT
6.30.00.00 Kombinirani vodomer: CmC
Ekocon d.o.o. >> 14,321.556 SIT
6.40.00.00 Montažno-demontažni kos za
kombinirane vodomere: CmC Ekocon
d.o.o. >> 2,107.473 SIT
6.50.00.00 Holender MS za vodomere:
Inbo d.o.o. >> 1,953.120 SIT
7.00.00.00 kroglični zasuni
7.10.00.00 Kroglični zasun (težka izvedba) z protipovratno loputo ter izpustno pipico Kala d.o.o. >> 2,069.400 SIT
7.20.00.00 Kroglični zasun (težka izvedba) s plombirno kapico: Kala d.o.o. >>
1,244.595 SIT
7.30.00.00 Kroglični zasun (težka izvedba) z izpustno pipico: Inbo d.o.o. >>
207.683 SIT
7.40.00.00 Kroglični zasun (težka izvedba): Inbo d.o.o. >> 499.408 SIT
8.00.00.00 fitingi (spojniki) pocinkani: Inbo d.o.o. >> 1,364.516 SIT
9.00.00.00 vijačni material: Inbo d.o.o. >>
959.200 SIT.

7. Pogodbena vrednost: Inbo d.o.o. Soška ulica 7, Koper >> 33,814.401 SIT; CMC
Ekocon d.o.o. Tbilisijska 81, Ljubjana >>
30,719.523 SIT; Kala d.o.o. Pristaniška 31,
Koper >> 11,993.895 SIT ; Andotehna d.o.o.
Podgorska 2, Ribnica >> 1.635.069 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1.20.00.00 cevi pocinkane: 631,880
SIT, 265.995 SIT,
1.30.00.00 cevi PE: 849,050 SIT,
714.225 SIT,
2.00.00.00 fazoni (spojniki) za cevi “duktil”- razstavljivi spoj s protiprirobnico:
11,601.235 SIT,
3.00.00.00 univerzalni fazoni (spojniki):
3.10.00.00 fazoni (spojniki) s fiksno prirobnico: 7,769.390 SIT, 5,341.967 SIT,
3.20.00.00 univerzalni fazoni (spojniki) z vrtljivo prirobnico: 285,436 SIT, 271.998 SIT,
4.00.00.00 spojke
4.10.00.00 spojka
–
univerzalna:
4,332.164 SIT, 1,663.232 SIT,
4.20.00.00 spojka
–
reparaturna:
2,195.520 SIT, 1,635.069 SIT,
4.30.00.00 Zobčaste nabijalne spojke za
TPE cevi: 426.000 SIT, 359.805 SIT,
4.40.00.00 MS spojke za prehod iz PE
na Je (poc.) cev: 2,274.192 SIT,
966.964,10 SIT,
5.00.00.00 armature:
5.10.00.00 montažno-demontažni KOS:
2,139,556 SIT, 1,495.711 SIT,
5.15.00.00 EV zasuni – kratka izvedba:
7,023.479 SIT, 5,692.655 SIT,
5.20.00.00 Vgradni podaljšek za EV zasune (stabilni): 361.295 SIT, 341.090 SIT,
5.25.00.00 EV ZASUNI – (na navoj):
3,334.540, 2,788.260 SIT,
5.30.00.00 Vgradni podaljšek za hišne
priključke – EV zasune (3/4" ÷ 6/4"):
1,027.425 SIT, 957.855 SIT,
5.35.00.00 metuljčasti zasuni – ročni pogon: 1,152.928 SIT, 753.600 SIT,
5.40.00.00 hidranti
–
podzemni:
2,805.740 SIT, 2,359.000 SIT
5.45.00.00 hidrant – nadzemni (priključki
2xC+1xB): 220,470 SIT, 186.825 SIT,
5.50.00.00 regulatorji nivoja (plovni ventili): 1,012.722 SIT, 974.000 SIT,
5.60.00.00 cestne kape: 2,373.340 SIT,
2,209.300 SIT,
5.65.00.00 lovilec nesnage: 479.841
SIT, 412.915 SIT,
5.70.00.00 zračnik
(avtomatski):
962.826, 729.803 SIT,
5.75.00.00 nepovratni ventil (loputa):
388.224 SIT, 319.380 SIT,
5.80.00.00 sesalna košara: 175.100 SIT,
96.630 SIT,
5.85.00.00 ogrlice: 2,341.535 SIT,
1,928.297 SIT,
6.00.00.00 vodomeri
6.10.00.00 Vodomeri HIŠNI: 2,429.255
SIT, 1,719.850 SIT,
6.20.00.00 Vodomer
industrijski:
409.257 SIT, 340.825 SIT,
6.30.00.00 Kombinirani
vodomer:
17,607.437 SIT, 14,321.556 SIT,
6.40.00.00 Montažno-demontažni kos za
kombinirane vodomere: 2,249.984 SIT,
1,017.748 SIT,
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6.50.00.00 Holender MS za vodomere:
1,953.120 SIT, 1,263.340 SIT,
7.00.00.00 kroglični zasuni
7.10.00.00 Kroglični zasun (težka izvedba) z protipovratno loputo ter izpustno pipico 2,269.000 SIT, 1,605.800 SIT,
7.20.00.00 Kroglični zasun (težka izvedba) s plombirno kapico: 1,409.654 SIT,
1,035.722 SIT,
7.30.00.00 Kroglični zasun (težka izvedba) z izpustno pipico: 207.683 SIT,
101.370 SIT
7.40.00.00 Kroglični zasun (težka izvedba): 534.826 SIT, 301.520 SIT,
8.00.00.00 fitingi (spojniki) pocinkani:
1,364.516 SIT, 1,094.401 SIT
9.00.00.00 vijačni material: 1,067.790
SIT, 959.200 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 16-17 z dne 9. 3. 2001.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 7. 2001.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
Št. 361-07-1-2/01
Ob-52398
1. Naročnik: Stanovanjski sklad občine
Postojna.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 4,
6230 Postojna, tel. 05/728-07-85, faks
05/728-07-80, e-pošta: ssklad.postojna@studioproteus.si.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup praznih starejših stanovanj
oziroma drugih praznih nepremičnin površine od 500 do 1000 m2 za prenovo v
neprofitna stanovanja, Postojna.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila v razpisni dokumentaciji, naročnik ni prejel nobene ponudbe.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: nobene.
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: 12. 7. 2001.
Stanovanjski sklad občine Postojna
Ob-52404
1. Naročnik: Osnovna šola Gradec Litija.
2. Naslov naročnika: 1270 Litija, Bevkova 3, tel./telefaks: 01/898-32-00.
3. Datum izbire: dne 29. 6. 2001 in dne
9. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeni izdelki, Litija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, kvaliteta izdelkov, reference na področju javnih razpisov, pose-
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bne ugodnosti ponudnika, plačilni roki; izbrani so bili ponudniki, ki so ponujali nižjo
ceno ob zagotovljeni kvaliteti in so nudili
boljše plačilne pogoje.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo dodeljeno naročilo:
– mleko in mlečni izdelki, vrednost
5,452.000 SIT: Ljubljanske mlekarne, d.
d., Ljubljana, Mlekarna Celeia, d. o. o., Petrovče, Agroind, d. d., Vipava, Mercator, d.
d., Ljubljana:
najvišja vrednost: 6,650.337,57 SIT,
najnižja vrednost: 4.696.316,50 SIT;
– meso in mesni izdelki, vrednost
5,500.000 SIT: Litijska mesarija d.d. Litija,
Jurmes d.d. Šentjur:
najvišja vrednost: 5,067.886,70 SIT,
najnižja vrednost: 5,065.048 SIT.
Ker naročnik ni pridobil vsaj dveh samostojnih pravilnih ponudb smo postopek za
oddajo javnega naročila nadaljevali po določbah 20. člena Zakona o javnih naročilih.
– ribe in konzervirane ribe, vrednost
406.000 SIT: Brumec Ručigaj, d. o. o.,
Mengeš, Mercator, d. d., Ljubljana:
najvišja vrednost: 434.210,14 SIT, najnižja vrednost: 356.195,42 SIT;
– olja in izdelki, vrednost 550.000 SIT:
Mercator d.d. Ljubljana, Mercator KZ z.o.o.
Litija:
najvišja vrednost: 275.248 SIT, najnižja
vrednost: 248.134,88 SIT.
Ker naročnik ni pridobil vsaj dveh samostojnih pravilnih ponudb smo postopek za
oddajo javnega naročila nadaljevali po določbah 20. člena Zakona o javnih naročilih.
– jajca, vrednost 237.000 SIT: Mercator, d. d., Ljubljana, Mercator KZ Litija, z. o.
o., Litija:
najvišja vrednost: 184.896 SIT, najnižja
vrednost: 139.104 SIT;
– sveža zelenjava in sadje, vrednost
2,400.000 SIT: Mercator, d. d., Ljubljana,
Begaj Mehdi s.p. Litija:
najvišja vrednost: 2,884.400 SIT, najnižja vrednost: 2,429.370 SIT.
Ker naročnik ni pridobil vsaj dveh samostojnih pravilnih ponudb smo postopek
za oddajo javnega naročila nadaljevali po
določbah 20. člena Zakona o javnih naročilih.
– zamrznjena in konzervirana zelenjava,
vrednost 522.000 SIT: Mercator, d. d.,
Ljubljana, Mercator KZ Litija, z. o. o., Litija:
najvišja vrednost: 452.635 SIT, najnižja
vrednost: 399.676,07 SIT;
– sadni sokovi in sirupi, vrednost
4.300.000 SIT: Nektar, d. o. o., Ljubljana,
Mercator, d. d., Ljubljana, Fructal, d. d.,
Ajdovščina, Mercator KZ Litija, z. o. o., Litija:
najvišja vrednost: 3,931.001,60 SIT,
najnižja vrednost: 3,256.800 SIT;
– žita, mlevski izdelki in testenine, vrednost 720.000 SIT: Žito, d. d., Ljubljana,
Pekarna Pečjak, d. o. o., Škofljica, Mercator KZ Litija, z. o. o., Litija:
najvišja vrednost: 539.574 SIT, najnižja
vrednost: 487.630,68 SIT;
– zamrznjeni izdelki iz testa, vrednost
260.000 SIT: Žito, d. d., Ljubljana, Pekarna Pečjak, d. o. o., Škofljica, Metlika, Brumec Ručigaj, d. o. o., Mengeš:
najvišja vrednost: 190.512 SIT, najnižja
vrednost: 156.816 SIT;

– kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki, vrednost 6,800.000 SIT: Klasje MPP, d. d., Celje, Žito, d. d., Ljubljana,
Don Don, d. o. o., Metlika:
najvišja vrednost: 6,558.708,24 SIT,
najnižja vrednost: 5,537.160 SIT;
– ostalo prehrambeno blago, vrednost
640.000 Mercator, d. d., Ljubljana, Mercator KZ Litija, z. o. o., Litija:
najvišja vrednost: 1,016.703,46 SIT,
najnižja vrednost: 602.689 SIT.
7. Pogodbena vrednost: v zneskih iz 6.
točke po posameznih sklopih.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: za sklop živil meso in mesni izdelki,
olja in izdelki in sveže sadje ni bilo dovolj
veljavnih ponudb, zato je naročnik za ta
sklop oddal naročila po postopku s pogajanji (20. člen ZJN).
11. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradni
list RS, če je bil objavljen: /
12. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu RS: Uradni list RS, št.
46 z dne 8. 6. 2001.
13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2001.
Osnovna šola Gradec Litija
Ob-52410
1. Naročnik: Dom Lukavci p.o.
2. Naslov naročnika: Lukavci 9, 9242
Križevci pri Ljutomeru, faks 02/588-84-44,
elektronski naslov: lukavci@ssz.slo.si, tel.
02/588-84-20.
3. Datum izbire: 29. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago, pralna in čistilna sredstva in kurilno olje, fco naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 90 točk, plačilni rok
10 točk, razen za skupino št. 20, ki je najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. skupina – sveže sadje in zelenjava:
Mercator SVS d.d. Ptuj, Rogozniška c. 8,
2250 Ptuj;
2. skupina – meso in mesni izdelki: Mesarija Hanžekovič Mirko s.p., Ul. Frana Kovačiča 8, 9241 Veržej;
3. skupina – rastlinska olja in margarina:
Petlja d.o.o., Ob Dravi 3/a, 2250 Ptuj;
4. skupina – kruh in pekovsko pecivo:
Kruh – Pecivo d.d., Ul. Jožice Flander 2,
2000 Maribor;
5. skupina – slaščičarski izdelki: Kruh –
Pecivo d.d., Ul. Jožice Flander 2, 2000
Maribor;
6. skupina – mlevski izdelki: Žnidarič
Stanislav s.p. Mlinarstvo, Precetinci 44,
9243 Mala Nedelja;
7. skupina – testenine: Petlja d.o.o., Ob
Dravi 3/a, 2250 Ptuj;
8. skupina – sveže perutninsko meso:
Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10, 2250
Ptuj;
9. skupina – zamrznjena živila: Ljubljanske Mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1113
Ljubljana;
10. skupina – pralna sredstva: dobavitelj
ni bil izbran;
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11. skupina – konzervirano sadje, zelenjava in ribe: Petlja d.o.o., Ob Dravi 3/a,
2250 Ptuj;
12. skupina – vložena zelenjava – rinfuza: Gramis d.o.o., Noršinska 3, 9000 Murska Sobota;
13. skupina – krompir: Splošna kmetijska zadruga Murska Sobota z.o.o., Markišavska ul. 3, 9000 Murska Sobota;
14. skupina – splošno prehrambeno blago: Mercator SVS d.d. Ptuj, Rogozniška c.
8, 2250 Ptuj;
15. skupina – pijače: Mercator SVS d.d.
Ptuj, Rogozniška c. 8, 2250 Ptuj;
16. skupina – prehrambeno blago: Veletrgovina Potrošnik d.d. Murska Sobota,
Arh. Novaka 2, 9000 Murska Sobota;
17. skupina – čistilna in pomivalna sredstva: dobavitelj ni bil izbran;
18. skupina – mleko in mlečni izdelki:
Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., Vinarska
c. 5, 5271 Vipava;
19. skupina – mleko – rinfuza: 1. Šalamun Jože, Lukavci 28, 9242 Križevci pri
Ljutomeru, 2. Makovec Berta, Lukavci 22,
9242 Križevci pri Ljutomeru;
20. skupina – kurilno olje: TNT Robert
Treppo s.p., Ključarovci 54, 9242 Križevci
pri Ljutomeru.
7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: 3.964.450 SIT,
2. skupina: 13.591.427 SIT,
3. skupina: 1.344.596,90 SIT,
4. skupina: 3.468.960 SIT,
5. skupina: 255.000 SIT,
6. skupina: 362.880 SIT,
7. skupina: 966.186 SIT,
8. skupina: 3,814.728 SIT,
9. skupina: 1,781.285,95 SIT,
11. skupina: 1,324.850,80 SIT,
12. skupina: 504.900 SIT,
13. skupina: 1,320.000 SIT,
14. skupina: 3,038.991,56 SIT,
15. skupina: 932.976,25 SIT,
16. skupina: 2,616.867,87 SIT,
18. skupina: 3,639.532,50 SIT,
19. skupina: 3,328.000 SIT,
20. skupina: 12,375.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo je izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 37.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina: 4,588.900 SIT, 3,964.450
SIT;
2.
skupina:
14,285.538
SIT,
13,591.427 SIT;
3.
skupina:
1,978.682
SIT,
1,344.596,90 SIT;
4. skupina: 4,430.478,60 SIT,
3,468.960 SIT;
5. skupina: 305.624 SIT, 255.000 SIT;
6. skupina: 616.943,95 SIT, 362.880
SIT;
7. skupina: 1,132.928 SIT, 966.186
SIT;
8. skupina: 4,095.656 SIT, 3,814.728
SIT;
9.
skupina:
2,227.104
SIT,
1,781.285,95 SIT;
10. skupina: dobavitelj ni bil izbran;
11. skupina: 1,482.126,65 SIT,
1,324.850,80 SIT;
12. skupina: 631.888,60 SIT, 504.900
SIT;
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13. skupina: 1,320.000 SIT, 1,288.560
SIT;
14. skupina: 3,281.936,30 SIT,
3,038.991,56 SIT;
15. skupina: 2,556.377,20 SIT,
932.976,25 SIT;
16. skupina: 3,253.822,99 SIT,
2,616.867,87 SIT;
17. skupina: dobavitelj ni bil izbran;
18. skupina: 4,672.466,76 SIT,
3,639.532,50 SIT;
19. skupina: 3,825.000 SIT, 3,328.000
SIT;
20.
skupina:
12,991.800
SIT,
12,375.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omenjenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2001.
Dom Lukavci, p.o.
Križevci pri Ljutomeru
Št. 405-54/2001
Ob-52411
1. Naročnik: RS Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana; tel. 01/25-12-838; faks
01/43-12-327.
3. Datum izbire: 31. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nabava laboratorijske oprema za izvajanje pouka mikrobiologije za potrebe
srednjih živilskih in zdravstvenih šol na
različnih lokacijah v Republiki Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, tehnična ustreznost,
garancija, servis, dobavni rok, možnost preizkusa opreme, reference.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor d.d. Ljubljana, Leskoškova 4 - pozicije 1., 1.1., 2., 5.,
7., 9., 10., 13., 14., 15 - 15.4, 16., 17.
18., 20., 22., 23., 24., 26., 27., 28., 30.,
31.; Beta trade d.o.o. Ljubljana, Kolodvorska 7 - poziciji 3. in 4.; Mikro+Polo d.o.o.
Maribor - pozicije 6., 11., 21., 25.; Labena
d.o.o. Ljubljana, Šmartinska 130 - pozicije
8., 12., 19., 29.; Tehnooptika Smolnikar
d.o.o., Ljubljana, Novi trg 2 - pozicija 32.
7. Pogodbena vrednost: skupna vrednost vseh pogodb 38,833.381,11 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ponudbe ne vključujejo vse sklope. Najvišja delna ponudba: 40,193.506,64 SIT;
najnižja delna ponudba: 2,371.670 SIT.
Najvišja celotna ponudba: 41,355.214,85
SIT;
najnižja
celotna
ponudba:
41,355.214,85 SIT. Ostali podatki so navedeni v Poročilu naročnika.
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: 12. 7. 2001.
RS Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Ob-52413
1. Naročnik: VIZ Osnovna šola Rogatec,
Ptujska cesta 30, 3252 Rogatec.
2. Naslov naročnika: VIZ Osnovna šola
Rogatec, Ptujska cesta 30, 3252 Rogatec,
tel. 03/58-27-058, faks 03/58-27-058.
3. Datum izbire: 3. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago; kraj dobave: VIZ
OŠ Rogatec, Ptujska cesta 30, Rogatec; –
podružnica OŠ Dobovec, Dobovec 35c,
Rogatec; – podružnica OŠ Donačka gora
1, Rogatec; – enota Vrtec Rogatec, Strmolska ulica 7, Rogatec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena – 80 točk;
– kvaliteta izdelkov – 5 točk;
– plačilni rok – 4 točke;
– posebne ugodnosti – 3 točke;
– dosedanje izkušnje s ponudniki –
3 točke;
– celovitost opisa -1 točka;
– skladnost vsebine – 1 točka;
– finančna usposobljenost – 3 točke.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– skupina A – mleko in mlečni izdelki se
naročilo dodeli Ljubljanske mlekarne d.d.
Ljubljana in Mlekarna Celeia d.o.o. Petrovče v vrednosti 1,951.330 SIT;
– skupina B – meso in mesni izdelki se
naročilo dodeli Mesnine Žerak Franci s.p.
Rogatec v vrednosti 4,418.300 SIT;
– skupina C – ribe in konzervirana ribe
se naročilo dodeli Mercator – SVS d.d. Ptuj
v vrednosti 105.067 SIT;
– skupina D – olja in izdelki se naročilo
dodeli Mercator – SVS d.d. Ptuj in Petlja
d.d. Ptuj v vrednosti 268.622 SIT;
– skupina E – sveža zelenjava in sadje
se naročilo dodeli Mercator – SVS d.d. Ptuj
v vrednosti 1,256.890 SIT;
– skupina F – zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje se naročilo dodeli
Mercator – SVS d.d. Ptuj in Petlja d.d. Ptuj
v vrednosti 626.891 SIT;
– skupina G – sadni sokovi in sirupi se
naročilo dodeli Mercator – SVS d.d. Ptuj in
Petlja d.d. Ptuj v vrednosti 432.188 SIT;
– skupina H – žita, mlevski izdelki in testenine se naročilo dodeli Mercator – SVS
d.d. Ptuj, Petlja d.d. Ptuj in Klasje d.d. Celje
v vrednosti 598.297 SIT;
– skupina I – zamrznjeni izdelki iz testa
se naročilo dodeli Petlja d.d. Ptuj in Ljubljanske mlekarne d.d. Ljubljana v vrednosti
4.697 SIT;
– skupina J – kruh in pekovsko pecivo,
keksi in slaščičarski izdelki se naročilo dodeli Klasje d.d. Celje, PPS-Ptuj d.d. Ptuj,
Pekarna Lebič Marija s.p. Rogatec in
Kruh-pecivo d.d. Maribor v vrednosti
3,764.287 SIT;
– skupina K – ostalo prehrambeno blago se naročilo dodeli Mercator – SVS d.d.
Ptuj in Petlja d.d. Ptuj v vrednosti 1,236.215
SIT.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 7. 2001.
VIZ OŠ Rogatec
Ob-52421
1. Naročnik: Elektro - Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, Ljubljana, Slovenija, tel. +386 1 474 30 00,
telefaks +386 1 474 25 02.
3. Datum izbire: 9. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in instalacija diskovja EMC2
na oddaljeni lokaciji – nadgradnja obstoječega centralnega diskovnega sistema – izgradnja disaster recovery okolja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Hermes plus, d.d.,
Šlandrova 2, Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
51,019.780,83 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 51,019.780,83 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo je bilo izvedeno po postopku s pogajanji brez predhodne objave 20.
člen ZJN - 1, točka 1/2 – naročilo lahko
izpolni le en dobavitelj.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 7. 2001.
Elektro Slovenija, d.o.o.
Št. 5115
Ob-52479
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/51-88-301.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vertikalna signalizacija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je prejel samo eno
ponudbo in zaključil postopek brez dodelitve naročila.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 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: Ob-49896.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 7. 2001.
Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o.
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Št. 5116
Ob-52480
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/51-88-301.
3. Datum izbire: 28. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– sklop 1: neosvinčen motorni bencin in dieselsko gorivo na bencinskih
servisih v Sloveniji,
– sklop 2: goriva,
– sklop 3: motorna olja in maziva,
– sklop 4: tehnični plini,
– sklop 5: utekočinjen naftni plin.
Po specifikaciji iz razpisne dokumentacije. Dobava blaga sklopov 2 do 5 je v poslovne enote naročnika v Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije so bile pravilne primerne in sprejemljive ponudbe ocenjene na
podlagi meril, določenimi z razpisno dokumentacijo naročnika.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop 1: Petrol, d.d., Dunajska c. 50,
1000 Ljubljana,
– sklop 2: Petrol, d.d., Dunajska c. 50,
1000 Ljubljana,
– sklop 3: OMV Istrabenz, d.o.o., Ferrarska 7, 6000 Koper,
– sklop 4: Butan plin, d.d., Verovškova
70, 1000 Ljubljana,
– sklop 5: Butan plin, d.d., Verovškova
70, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 30,924.898,90 SIT,
– sklop 2: 112,104.664 SIT,
– sklop 3: 5,698.404,25 SIT,
– sklop 4: 615.463,53 SIT,
– sklop 5: 81.386 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudniki nimajo podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 2,
– sklop 2: 4,
– sklop 3: 5,
– sklop 4: 3,
– sklop 5: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop
1:
25,987.410
SIT,
25,987.310 SIT,
– sklop 2: 96,782.898,85 SIT,
94,205.600 SIT,
– sklop
3:
8,061.413,40
SIT,
4,412.870 SIT,
– sklop 4: 1,051.400 SIT, 517.196,25
SIT,
– sklop 5: 130.440 SIT, 68.400 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 7. 2001.
Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o.

Št. 3-B/01
Ob-52489
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9,
2000 Maribor, faks 02/22-86-585.
3. Datum izbire: 2. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: zobozdravsteni material:
I. potrošni material in drobni inventar,
II. zdravila,
III. implantološki instrumenti in pripomočki,
IV. potrošni material za RTG,
V. razkužila,
VI. rezervni deli.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena po artiklu.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Viva Dental, d.o.o., Ljutomerska 17,
Ormož,
2. Prodent Dental Medical, d.o.o. Jurčkova cesta 69, Ljubljana,
3. Medi-Um, d.o.o., Ižanksa cesta 77,
Ljubljana,
4. Dentalia, d.o.o., Celovška 197, Ljubljana,
5. JZZ Mariborske lekarne, Minarikova
ulica 6, Maribor,
6. Farmadent, d.o.o., Minarikova ulica
6, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: predvidena
vrednost naročila je 130,000.000 SIT. Naročnik opravi obdobni izbor nanjižjih cen po
artiklu, po posameznih obdobjih.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednost najvišje in najnižje ponudbe je nesmiselno podajati z vidika izbora
najnižjih cen po artiklu, po posameznih obdobjih.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 25 z dne 6. 4. 2001, Ob-46349.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 07. 2001.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
Št. 4-B/01
Ob-52491
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9,
2000 Maribor, faks: 02/22-86-585.
3. Datum izbire: 6. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dentalna pohištvena in strojna oprema.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena - 75%, tehnične prednosti - 15% in rok plačila - 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Dentalia, d.o.o., Celovška 197, Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
34,761.540,75 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:
34,761.540,75
SIT,
33,871.734,39 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, Ob-47588.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 7. 2001.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
Št. 0607/9
Ob-52524
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-02.
3. Datum izbire: 6. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava zaščitnih relejev z dodatno
opremo in osciloperturbografov (lokatorjev napak) po naslednjih sklopih:
A) zaščitni releji tip A,
B) zaščitni releji tip B,
C) osciloperturbografi (lokatorji napak).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je oddal naročilo
na podlagi 110. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za dobave:
A) zaščitni releji tip A, ABB, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana;
B) zaščitni releji tip B, Siemens, d.o.o.,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana in
C) osciloperturbografi (lokatorji napak),
Elektronabava, d.o.o., Cesta 24. junija 3,
1231 Ljubljana-Črnuče.
7. Pogodbena vrednost:
za dobavo: A) zaščitni releji tip A je
149,653.790 SIT,
za dobavo: B) zaščitni releji tip B je
69,741.002,67 SIT,
za dobavo: C) osciloperturbografi (lokatorji napak) je 28,352.983,60 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem:
za dobavo: A) zaščitni releji tip A 0,00
SIT,
za dobavo: B) zaščitni releji tip B 0,00
SIT,
za dobavo: C) osciloperturbografi (lokatorji napak) 0.00 SIT.
9. Število prejetih ponudb:
za dobavo: A) zaščitni releji tip A:1 ponudba;
za dobavo: B) zaščitni releji tip B:1 ponudba;
za dobavo: C) osciloperturbografov (lokatorji napak):1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
za dobavo: A) zaščitni releji tip A:
149,653.790 SIT, 149,653.790 SIT;
za dobavo: B) zaščitni releji tip B:
69,741.002,67 SIT, 69,741.002,67 SIT;
za dobavo: C) osciloperturbografov (lokatorji napak): 28,352.983,60 SIT,
28,352.983,60 SIT;.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis objavljen v Uradnem listu
RS, št. 43-44 z dne 1. 6. 2001.
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: objava predhodnega razpisa objavljena v Uradnem listu RS, št. 36-38 dne 18. 5.
2001.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 7. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Ob-52525
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje Hrastnik
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Rudnik Trbovlje
Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje,
tel.
03/56-26-144,
faks
03/56-52-100.
3. Datum izbire: 8. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: oprema za pnevmatski zasip opuščenih jamskih prostorov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, rok dobave, plačilni pogoji, življenjska doba naprave
za zasip in cevovodov, zagotavljanje rednega servisiranja in oskrba z rezervnimi deli.
Ponudnik je bil izbran predvsem na podlagi
krajšega roka dobave opreme.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Rudis d.d., Trg revolucije 25b, 1420 Trbovlje.
7. Pogodbena
vrednost:
96,986.098,50 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 96,986.087,50 SIT brez DDV,
96,760.424 SIT brez 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: 16. 7. 2001.
Rudnik Trbovlje Hrastnik, d.o.o.
Št. 429/2001
Ob-52576
1. Naročnik: OŠ Dobrova.
2. Naslov naročnika: OŠ Dobrova, Cesta 7. maja 20, 1356 Dobrova.
3. Datum izbire: 22. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago, Dobrova.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sveže sadje, zelenjava, suhe stročnice: Pod Orehom, Robert Magajna s.p., V
Radno 2, 1351 Brezovica – 1,125.620 SIT,
– jajca: Živila Kranj – C. na Okroglo 3,
4202 Naklo – 77.760 SIT,
– meso, mesni izdelki, perutnina in perutninski izdelki: Mesarstvo Sajovec Franc,
s.p., Horjulska c. 75, 1356 Dobrova –
3,279.493,80 SIT,
– kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi: Žito d.d., Šmartinska 154,
1529 Ljubljana – 2,705.664 SIT,
– ostalo prehrambeno blago: Kolinska,
d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana –
1,251.129,79 SIT,

– mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1113 Ljubljana – 2,025.395,73 SIT,
– razno prehrambeno blago, olja in izdelki: Mercator d.d., Dunajska cesta 107,
1000 Ljubljana – 397.826,31 SIT,
– testenine: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica –
135.236,30 SIT,
– sadni sokovi in sirupi: Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina – 904.326,92
SIT,
– zamrznjeni izdelki iz testa, ribe, ribji
izdelki in konzervirane ribe, zamrznjena zelenjava: Brumec-Ručigaj d.o.o., Loka, Testenova 55, 1234, Mengeš – 433.671,07
SIT.
7. Pogodbena vrednost: glej pod 6.
točko.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 22.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 34-35 z dne 11. 5. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2001.
Osnovna šola Dobrova
Št. 3/2001
Ob-52577
1. Naročnik: Zdravstveni dom Velenje.
2. Naslov naročnika: Vodnikova 1,
3320 Velenje, tel. 03/89-95-400, telefaks
03/58-69-039.
3. Datum izbire: 8. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: RTG aparat (slikovni rentgenski sistem,
postavitev ključ v roke) 1 kos.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena in plačilni pogoji: 79 točk,
– poprodajne storitve in tehnična pomoč: 21 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gorenje GTI, d.o.o.
Partizanska 12, 3320 Velenje.
7. Pogodbena vrednost: 31,760.267 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 40,496.295 SIT, 31,760.267 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: 11. 7. 2001.
Zdravstveni dom Velenje
Ob-52578
1. Naročnik: Pohorje p.o.
2. Naslov naročnika: Slovenska vas 14,
8233 Mirna.
3. Datum izbire:
– 15. 5. 2001 – stroj za peskanje toplotno obdelanih odkovkov,
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– 10. 7. 2001 – tračna žaga za razrez AI
palic.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
a) stroj za peskanje toplotno obdelanih odkovkov – 1 kos;
b) tračna žaga za razrez AI palic –
1 kos; kraj dobave: Mirna.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, rok dobave, plačilni pogoji, površinska hrapavsot reza (za žago).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
a) Living d.o.o. Nova Gorica,
b) Ulmer d.o.o. Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
a) 14,910.000 SIT z DDV,
b) 24,806.502 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
a) 3;
b) 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) 16,800.000 SIT, 14,910.000 SIT,
b) 26,934.112 SIT, 24,806.502 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: 12. 7. 2001.
Pohorje p.o., Mirna
Št. 7178/765
Ob-52579
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270
Krško,
tel.
07/48-02-305,
faks
07/49-21-528.
3. Datum izbire: 4. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: originalni rezervni deli sistema za
nadzor in merjenje vodika v reaktorski
stavbi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: rezervne dele naročamo od
originalnega proizvajalca opreme, ki so v
varnostni klasi NEK in bodo dobavljeni v
skladu z ameriško zakonodajo za nuklearne
elektrarne, ki smo jo dolžni spoštovati in
uveljavljati.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: DELPHI CONTROL
SYSTEMS INC.POMONA,CA 91767 USA.
7. Pogodbena vrednost: 19,300.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podatka.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,300.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: ga ni bilo.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
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Št. 1/2001
Ob-52580
1. Naročnik: Zdravstveni dom Izola.
2. Naslov naročnika: Dantejeva 1, Izola.
3. Datum izbire: 21. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža opreme za
nov Zdravstveni dom Izola, kraj dobave: nov Zdravstveni dom Izola.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena 70% je enako 70 točk,
– reference ponudnika 20% je enako
20 točk,
– garancijska doba 10% je enako 10
točk.
Kot najugodnejši ponudnik je izbran
ponudnik, ki je zbral največje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
33,768.508,62 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
46,887.994,44
SIT,
33,768.508,62 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: 10. 7. 2001.
Zdravstveni dom Izola
Št. 870/1-01
Ob-52581
1. Naročnik: Dom upokojencev Celje.
2. Naslov naročnika: Jurčičeva 6,
3000 Celje, telefaks 03/548-45-30, tel.
03/543-52-00, e-naslov:celje@ssz-slo.si.
3. Datum izbire: 22. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava živil in materiala za prehrano in čistil – Dom upokojencev Celje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– podskupina A1: sadje, zelenjava in
ozimnica: Era d.d., Velenje, Prešernova
10, Velenje,
– podskupina A2: zamrznjeni izdelki:
Brumec - Ručigaj d.o.o., Testenova 25,
Mengeš,
– podskupina A3: kruh in pekovsko pecivo: Klasje MPP Celje, Resljeva 16, Celje,
– podskupina A4: meso, mesni izdelki, perutnina, perutninski izdelki, kunci:
Gruda - Jurmes d.d., C. L. Dobrotinška
15, Šentjur,
– podskupina A5: mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
Petrovče,
– podskupina A6: jajca: Kmetija Marije
in Mirka Kaučič, Gornji Ivanjci 21, Sp.
Ivanjci,

– podskupina A7: splošno prehrambeno blago: Era d.d., Velenje, Prešernova
10, Velenje,
– podskupina B1: pralna sredstva:
Henkel - Ecolab d.o.o., Vajngerlova 4,
Maribor,
– podskupina B2: sredstva za higieno
bivalnih prostorov: Kimi d.o.o., Planjava
1, Trzin,
– podskupina B3: sredstva za osebno
higieno: Dentacom d.o.o., Efenkova 61,
Velenje.
7. Pogodbena
vrednost:
67,934.506,64 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem:
– podskupina A1: sadje, zelenjava in
ozimnica: 6,695.699,60 SIT,
– podskupina A2: zamrznjeni izdelki:
4,360.116,60 SIT,
– podskupina A3: kruh in pekovsko pecivo: 4,610.023,35 SIT,
– podskupina A4: meso, mesni izdelki, perutnina, perutninski izdelki, kunci:
23,147.840,20 SIT,
– podskupina A5: mleko in mlečni izdelki: 9,017.564,83 SIT,
– podskupina A6: jajca: 788.046 SIT,
– podskupina A7: splošno prehrambeno blago: 12,622.076,22 SIT,
– podskupina B1: pralna sredstva:
3,481.048 SIT,
– podskupina B2: sredstva za higieno
bivalnih prostorov: 2,581.164,74 SIT,
– podskupina B3: sredstva za osebno
higieno: 630.927,10 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 38.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– podskupina A1: sadje, zelenjava in
ozimnica:
11,419.395
SIT,
6,695.699,60 SIT,
– podskupina A2: zamrznjeni izdelki:
5,079.735,44 SIT, 4,360.116,60 SIT;
– podskupina A3: kruh in pekovsko pecivo: 5,257.975,32 SIT, 4,610.023,35
SIT;
– podskupina A4: meso, mesni izdelki, perutnina, perutninski izdelki, kunci:
25,580.759,90 SIT, 23,147.840,20 SIT,
– podskupina A5: mleko in mlečni izdelki: 9,101.710 SIT, 9,017.564 SIT,
– podskupina A6: jajca: 1,399.482
SIT, 788.046 SIT,
– podskupina A7: splošno prehrambeno
blago:
14,386.366,79
SIT,
12,622.076,22 SIT,
– podskupina B1: pralna sredstva:
4,876.262 SIT, 3,481.048 SIT,
– podskupina B2: sredstva za higieno
bivalnih prostorov: 3,621.205,95 SIT,
2,581.164,74 SIT,
– podskupina B3: sredstva za osebno
higieno: 2,773.219,61 SIT, 630.927,10
SIT.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l.
RS, št. 33 z dne 5. 5. 2001; Ob-48106.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2001.
Dom upokojencev Celje
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ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Št. 5/50
Ob-52239
1.
Naročnik:
Komunala
Koper,
d.o.o.-s.r.l.,
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,
6000 Koper, telefaks 05/66-33-706.
3. Datum izbire: 11. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba pripravljalnih
del, zemeljskih del in kanalizacije na objektu »Rekonstrukcije kolektorja Semedela v Kopru, II faza«.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, garancijski rok, plačilni pogoji, rok izvršitve del.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Grafist d.o.o., Koper, Ankaranska 7, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 69,721.476
SIT.
8. Vrednost, ki jo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: 13,105.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: tri popolne
ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 76,755.633,43 SIT oziroma
69,721.476 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: 12. 7. 2001.
Komunala Koper, d.o.o-s.r.l.
Ob-52295
1. Naročnik: Javni zavod Osnovna šola
Frana Erjavca Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Kidričeva 36,
5000 Nova Gorica.
3. Datum izbire: 18. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: montaža elastičnega
športnega poda v veliki telovadnici in
sanacija sanitarij v Osnovni šoli Frana
Erjavca Nova Gorica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, garancijski rok, rok
izvedbe del. Izbrani ponudnik je prejel najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ginex International Gradbeni inženiring, d.o.o., Mizarska 27, Nova
Gorica.
7. Pogodbena
vrednost:
29,352.113,15 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 12,347.187 SIT.

Št.

59-60 / 20. 7. 2001 / Stran 4437

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 37,770.650,87 SIT, 29,352.113,15 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: 13. 7. 2001.
Javni zavod
Osnovna šola Franca Erjavca
Nova Gorica
Št. 41405/00023/2001 0400 01 Ob-52348

1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 22-010, faks
22-01-293.
3. Datum izbire: 24. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradbeno, obrtniška in
instalacijska dela pri preureditvi pritličja, nadstropja in male dvorane v Mariborski knjižnici Maribor, Rotovški trg 2,
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: Ternik & CO. INTER-ING
d.n.o., Brestrniška 163, Brestanica.
7. Pogodbena
vrednost:
25,066.168,33 SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 24,141.272 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 34,374.083,44 SIT, 25,066.168,33
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: 10. 7. 2001.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Oddelek za družbene dejavnosti
Št. 15/2001
Ob-52349
1. Naročnik: Rokometna zveza Slovenije.
2. Naslov naročnika: RZS, Celovška
25, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 20. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: prenova pisarniških prostorov RZS, Kongresni trg 3, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: po razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Energoplan, d.d., Pod hribom 55, Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
22,342.483,50 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,454.948,41 SIT, 20,883.984
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. 43-44 z dne 1. 6.
2001.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2001.
Rokometna zveza Slovenije
Št. 01/320016
Ob-52350
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, Ljubljana.
3. Datum izbire: 11. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: GOI dela pri protipotresni obnovi Viškega vrtca, enota Skapinova, Skapinova 2 in 4, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 70%, reference 30%
po formuli.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Grosuplje, d.d., Emonska 8, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 130,890.867
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 151,229.935 SIT, 123,697.249
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
Mestna občina Ljubljana
Št. 027-50-1/01
Ob-52351
1. Naročnik: Občina Gorenja vas-Poljane.
2. Naslov naročnika: Občina Goranja
vas-Poljane, Poljanska cesta 87,4224 Gorenja vas, tel. 04/518-31-00, faks
04/518-31-01.
3. Datum izbire: 7. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: modernizacija občinskih
cest v Občini Gorenja vas-Poljane –
asfaltiranje; območje občine.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo je dodeljeno skladno z merili, objavljenimi v Uradnem listu
RS, št. 27/01 in razpisno dokumentacijo
na podlagi točkovanja.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
I. CP – Ljubljana, d.d., Spolpniška 10,
1112 Ljubljana,
II. SCT – OE cestni program, Slovenčeva 22, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
I. 73,077.434 SIT,
II. 49,890.213 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
159,721.621,50
SIT,
122,803.469,70 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
Občina Gorenja vas-Poljane
Št. 352-04-5/2001-0801
Ob-52352
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Komunalna direkcija, Odsek za gospodarske javne službe.
2. Naslov naročnika: Slovenska 40,
2000 Maribor, tel. 02/22-01-413.
3. Datum izbire: 14. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja nizkotlačnega
plinovoda v MČ Pobrežje po ulicah: Bantanovi, Lovski, Konšakovi, Lužiškoskrbski in Prelogovi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila: reference v zadnjih
treh letih, tehnična opremljenost, kadrovska sestava, garancijska doba in pogarancijsko vzdrževanje, certifikat kakovosti, ponudbena cena. Naročnik je izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Plinarna Maribor, d.d.
7. Pogodbena
vrednost:
21,285.537,50 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
22,673.373,57
SIT,
20,600.431,65 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2001.
Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija
Odsek za gospodarske javne službe
Št. 6/2001
Ob-52353
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Komunalna direkcija, Odsek za gospodarske javne službe.
2. Naslov naročnika: Slovenska ul. 40,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 11. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja 310 m betonskega kanala za odvodnjo meteornih vod z
lovilcem olj in razdelilnim objektom pri
Damiševem naselju pri Mariboru.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena je 55%, za reference,
tehnično opremljenost, kadrovsko sestavo,
garancijsko dobo in kakovost skupaj 45%,
izvedena je analiza prispelih ponudb, na
podlagi upoštevanja objavljenih meril in kriterijev je izbran najugodnejši ponudnik, to je
ponudnik z največjim številom skupnih točk.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nigrad, d.d., Maribor, Zagrebška c. 30.
7. Pogodbena
vrednost:
35,960.390,03 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 55,985.582,05 SIT, 35,960.390,03 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: 9. 7. 2001.
Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija
Odsek za gospodarske javne službe
Št. 40301/005/2001
Ob-52374
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gradec.
2. Naslov naročnika: Šolska 5, Slovenj
Gradec, tel. 02/88-121-10.
3. Datum izbire: 5. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: adaptacija prve Osnovne šole Slovenj Gradec – 2 faza podfaza
5-8.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, bonitete.
Na podlagi kriterijev je najugodnejša ponudba Gradnje IGEM – najnižja cena, dobre
reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradnje IGEM, d.o.o.
Slovenj Gradec.
7. Pogodbena vrednost: 117,196.878
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podatka.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 123,257.282 SIT, 117.196.878 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: 9. 7. 2001.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 410-05/2001-2/27
Ob-52394
1. Naročnik: Občina Starše.
2. Naslov naročnika: Občina Starše,
Starše
93,
2205
Starše,
tel.
02/686-48-11, faks 02/688-05-91.
3. Datum izbire: 20. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba sistema fekalne
kanalizacije (primarni vodi s hišnimi priključki) ter rekonstrukcijo vodovoda v
naselju Zlatoličje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nizke gradnje Ptuj d.d.
7. Pogodbena vrednost: 158,202.654
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
197,983.451,83
SIT,
158,202.654 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:
2. 6. 2000.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 7. 2001.
Občina Starše
Ob-52422
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 01/58-89-458,
telefaks 01/58-89-609.
3. Datum izbire: 11. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: vzpostavitev sistema za
daljinski nadzor in vodenje distribucijskega plinovodnega omrežja Javnega
podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: pogoji v skladu z razpisno dokumentacijo; ponudniki niso izpolnjevali določenih pogojev iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: usposobljenosti za izvedbo vzpostavitve sistema za daljinski nadzor
in vodenje distribucijskega plinovodnega
omrežja javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o. se ne prizna nobenemu izmed
ponudnikov, ki so podali prijave, in sicer:
– Siemens, d.o.o., Dunajska 22, 1000
Ljubljana,
– Liko Pris, d.o.o., Verd 100 A, 1360
Vrhnika,
– Metronik, d.o.o., Stegne 9A, 1000
Ljubljana,
– Genera, d.o.o., Podmilščakova 18,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: /
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: Ur. l. RS,
št. 40-41, z dne 25. 5. 2001, Ob-49153.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 7. 2001.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.
Št. 02/01
Ob-52466
1. Naročnik: Občina Radenci.
2. Naslov naročnika: Radgonska c. 9,
9252 Radenci, faks 02/566-96-20.
3. Datum izbire: 18. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija lokalne

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
ceste Boračeva - Janžev vrh na odseku
Boračeva - Žabjak.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, plačilni
pogoji, garancijska doba, rok izvedbe. Izbrani izvajalec je dosegel največje število
točk .
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska
Sobota d.d. Lendavska 64, 9000 Murska
Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 24,061.686 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
28,259.940,82
SIT,
23,282.594,70 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2001.
Občina Radenci
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Dolinka inženiring Beltinci z.o.o., Panonska 22, 9231 Beltinci.
7. Pogodbena
vrednost:
15,465.249,79 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 33,870.060,84 SIT, 30,670.782,73
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega glede na
razpoložljiva finančna sredstva ali odstopiti
od pogodbe zaradi finančnih razlogov. V
tem primeru ponudniki nimajo pravice do
odškodnine iz tega naslova.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 7. 2001.
Občina Radenci

Št. 03/01
Ob-52467
1. Naročnik: Občina Radenci.
2. Naslov naročnika: Radgonska c. 9,
9252 Radenci, faks: 02/566-96-20.
3. Datum izbire: 18. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova občinske javne
poti Turjanski Vrh - Turjanska Graba v
Turjanskem vrhu.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, plačilni
pogoji, garancijska doba, rok izvedbe. Izbrani izvajalec je dosegel največje število
točk .
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SPG Pomgrad d.d. Bakovska ul. 31, 9000 Murska Sobota.
7. Pogodbena
vrednost:
16,720.979,05 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
21,520.556,81
SIT,
16,720.979,05 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2001.
Občina Radenci

Št.1/01-540/1
Ob-52497
1. Naročnik: Dom upokojencev Celje,
Jurčičeva 6, Celje.
2. Naslov naročnika: Dom upokojencev
Celje, Jurčičeva 6, Celje, tel. 03/543-520,
faks 03/54-84-530.
3. Datum izbire: 26. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova sanitarij in kopalnic v novem delu Doma upokojencev
Celje, Jurčičeva 6, Celje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, plačilni pogoji. Ponudnik je izbran zato, ker je zbral
najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Monter d.o.o. Celje, Medlog, 7/C, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 53,019.216
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 68,704.296 SIT; 53,019.216 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu:/
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: razpis je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 40-41 z dne 25. 5. 2001,
Ob-49212.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 7. 2001.
Dom upokojencev Celje

Št. 04/01
Ob-52468
1. Naročnik: Občina Radenci.
2. Naslov naročnika: Radgonska cesta
9, 9252 Radenci, faks 02/586-96-20.
3. Datum izbire: 28. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija Zdravstvene postaje Radenci.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, rok izvedbe, garancijska doba, plačilni rok, reference. Izbrani
izvajalec je dosegel najvišje število točk.

Št. 611/01
Ob-52501
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Žalec, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nade Cilenšek 5,
3310 Žalec.
3. Datum izbire: 22. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja sekundarne
kanalizacije Gotovlje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena: 65%,

– reference: 10%,
– strokovna usposobljenost ponudnika:
15%,
– rok izgradnje: 10%.
Najugodnejša je bila ponudba, ki je po
zgoraj navedenih merilih prejela najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: P.U.V. d.d. Celje, Lava
11, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 173,590.000
SIT (z vključenim DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5 prejetih
ponudb (vse pravilne).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,876.872,39 SIT (z vključenim
DDV) in 166,063.708,70 SIT (z vključenim
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: 13. 7. 2001.
Javno komunalno podjetje Žalec,
d.o.o., Žalec
Št. 34404-001/2000
Ob-52519
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija.
2. Naslov naročnika: Prešernova ulica
27, 3000 Celje, faks 03/42-65-802, tel.
03/42-65-800, elektronski naslov: komunalna.direkcija@celje.si.
3. Datum izbire: 22. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: ureditev ceste in pločnika skozi naselje Zagrad I. etapa in ureditev potoka Ločnica ob cesti Zagrad I.
etapa.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, reference, roki izvedbe in celovitost ponudbe. Izvajalec je izbran na osnovi najvišjega števila
točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VOC d.d. Celje, Lava 42,
3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 45,110.762
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani izvajalec
oddal podizvajalcem: 19,062.944 SIT
(brez DDV).
9. Število prejetih ponudb: pet za celoto.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 68,548.165 SIT in 45,110.762 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka v uradnem
listu rs, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu RS: objava v Ur. l. RS
št. 32-33 dne 5. 5. 2001; Ob-47938.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 7. 2001.
Mestna občina Celje
Komunalna direkcija
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Št. 1/01-540-1
Ob-52520
1. Naročnik: JZ Zdravstveni dom Celje.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 5,
3000 Celje, tel 03/54-34-000, faks
03/54-413-56.
3. Datum izbire: 26. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: zamenjava oken in ureditev sanitarij B trakta v ZD Celje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, plačilni pogoji. Ponudnik je izbran zato, ker je zbral
najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: REONT, Obrtno gradbeno podjetje d.d., Oblakova 30, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 29,700.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 34,922.465 SIT; 29,700.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: razpis je bil objavljen v Ur. l. RS, št.
40-41 z dne 25. 5. 2001, Ob-47859.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:16. 7. 2001.
JZ Zdravstveni dom Celje
Št. 352-05-003/2001
Ob-52583
1. Naročnik: Občina Ruše.
2. Naslov naročnika: Trg vstaje 11,
2342 Ruše, tel. 02/669-06-57.
3. Datum izbire: 6. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije
za meteorne in odpadne vode v naselju
Bezena v Občini Ruše – dokončanje I. faze in izgradnja II. faze.
Kraj izvedbe: naselje Bezena, Občina
Ruše.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: pri izboru najugodnejšega
ponudnika je naročnik upošteval vsa merila,
podana v razpisni dokumentaciji (cena, reference); izbran je bil ponudnik, ki je zbral
največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: G.O. Nizkogradnje »Skala«, Stojadin Salijević s.p., K jami 6, 2000
Maribor.
7. Pogodbena
vrednost:
80,095.267,06 SIT, z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 103,223.907,33 SIT (z DDV),
80,095.267 SIT (z DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 7. 2001.
Občina Ruše
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ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
Preklic
Št. 43-7/2001/23
Ob-52360
Preklicujemo obvestilo o oddaji naročila
storitev št. 2001/002, Ob-51742, naročnika Centra Vlade RS za informatiko za “vzdrževanje spletnih strani predsednika Vlade
RS in vzdrževanje jezikovnih ali besedilnih
različic” (izvajalec Arctur Nova Gorica
d.o.o., pogodbena vrednost 7,854.000
SIT), objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 56/2001 z dne 6. 7. 2001, stran 4250.
Vlada Republike Slovenije
Center vlade za informatiko
Ob-52242
1. Naročnik: Osnovna šola I Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Štefana Kovača
32,
9000
Murska
Sobota,
tel.
02/521-13-42.
3. Datum izbire: 15. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: kompletno
čiščenje šolskih prostorov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Prah&Team d.o.o., Cankarejva ul. 1a, 9000 Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 856.800 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2 pravilni,
2 nepravilni.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,331.496 SIT, 856.800 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: 12. 7. 2001.
Osnovna šola I Murska Sobota
Št. 001-83/01
Ob-52379
1. Naročnik: Občina Osilnica.
2. Naslov naročnika: Osilnica 11, 1337
Osilnica,
tel.
01/894-15-05,
faks
01/894-15-05.
3. Datum izbire: 21. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedbeno
oblikovanje in tisk oziroma izdelava posameznih instrumentov tržnih komunikacij, ki se izvede na osnovi že opredeljenega sistema celostne grafične podobe (CGP) turistične ponudbe Občine
Osilnica v dokumentu “Projektna naloga in izdelava idejnih zasnov s predinvesticijsko in tržno študijo za pripravo podlag investicij v turistično infrastrukturo

in opremo na območju Občine Osilnica”.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena storitev, reference in
dosedanje izkušnje ponudnika na področju
predmeta javnega naročila storitev, fiksnost
cen, plačilni pogoji in celovitost ponudbe
(ponudba za vse sklope).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
(a) UNIVOX GA, d.o.o., Kidričeva 6a,
Kočevje:
– sklop 1: tisk prospekta v nakladi
15.000 izvodov,
– sklop 2: tisk plakata v nakladi 1.200
izvodov,
– sklop 3: tisk razglednic v nakladi
15.000 kom,
– sklop 4: izvedba fotografiranja na terenu,
– sklop 5: izdelava in postavitev turistično informativnih in označevalnih tabel za turistično ponudbo Občine Osilnica;
(b) HOSTING, d.o.o., Miklošičeva ul. 5,
Ptuj
– sklop 6: izdelava idejnih projektov za
turistične infrastrukturne objekte tematskih
parkov na območju Občine Osilnica,
– sklop 7: izdelava izvedbenih projektov
za ureditev kopališča na Kolpi v Bosljivi loki
in tematskih poti.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 1,770.750 SIT,
– sklop 2: 490.584 SIT,
– sklop 3: 416.250 SIT,
– sklop 4: 401.601 SIT,
– sklop 5: 3,603.224 SIT,
– sklop 6: 2,528.750 SIT,
– sklop 7: 1,869.490 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 4,
– sklop 2: 4,
– sklop 3: 4,
– sklop 4: 3,
– sklop 5: 4,
– sklop 6: 2,
– sklop 7: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe
– sklop 1: 5,175.905 SIT, 1,770.750
SIT,
– sklop 2: 494.000 SIT, 276.603,60
SIT,
– sklop 3: 763.683 SIT, 339.031 SIT,
– sklop 4: 982.702 SIT, 401.601 SIT,
– sklop 5: 6,456.440 SIT, 3,603.224
SIT,
– sklop 6: 3,920.000 SIT, 2,528.750
SIT,
– sklop 7: 2,300.000 SIT, 1,869.490
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omenjenega 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: 9. 7. 2001.
Občina Osilnica
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Št. 90315-3/2001-10
Ob-52388
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: 19. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev:
4.1. Transformacija DKN-DOF in uskladitev mej območij: območje 2001 –
12,
4.2. Transformacija DKN-DOF in uskladitev mej območij: območje 2001 –
13,
4.3. Transformacija DKN-DOF in uskladitev mej območij: območje 2001 –
14,
4.4. Transformacija DKN-DOF in uskladitev mej območij: območje 2001 –
15,
4.5. Transformacija DKN-DOF in uskladitev mej območij: območje 2001 –
16.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– transformacija DKN-DOF in uskladitev
mej območij: območje 2001 – 12: izvajalec
je Geodetski zavod Slovenije d.d., Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana,
– transformacija DKN-DOF in uskladitev
mej območij: območje 2001 – 13: izvajalec
je Geodetski zavod Slovenije d.d., Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana,
– transformacija DKN-DOF in uskladitev
mej območij: območje 2001 – 14: izvajalec
je Geodetski zavod Celje d.o.o., Ulica XIV.
divizije 10, 3000 Celje,
– transformacija DKN-DOF in uskladitev
mej območij: območje 2001 – 15: izvajalec
je Monolit d.o.o., Letališka 17, 1000 Ljubljana,
– transformacija DKN-DOF in uskladitev
mej območij: območje 2001 – 16: izvajalec
je Igea d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– 10,933.893 SIT,
– 15,457.227 SIT,
– 14,575.000 SIT,
– 12,352.839 SIT,
– 14,468.533 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3; 2; 4; 3;
3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Vrednost najvišjih ponudb:
– 13,245.100 SIT,
– 16,150.000 SIT,
– 16,010.250 SIT,
– 13,459.083 SIT,
– 17,367.198 SIT.
Vrednost najnižjih ponudb je navedena v
7. točki te objave.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 7. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije
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Št. 403-4/01
Ob-52399
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1502 Ljubljana, tel. 01/47-85-491, telefaks
01/25-14-584,
e-naslov:
mf.razpisi@mf-rs.si.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
računalniško podprtega enotnega računovodskega sistema Ministrstva za finance, v nadaljevanju MFERAC (I A, zap.
št. 7 – računalniške storitve in sorodne
opreme) - javni razpis je objavljen v Uradnem listu RS, št. 36-38 z dne 18. 5. 2001,
stran 2159, Ob-48824.
Naloge sistema MFERAC:
– vzdrževanje sistema MFERAC pokriva
naslednje (poslovne) naloge:
1. Izvrševanje državnega proračuna:
1.1 Izvrševanje državnega proračuna
1.2 Evidenca javnega dolga
2. Glavna knjiga in saldakonti
4. Stroški dela in drugi osebni prejemki
iz sredstev proračuna:
4.1 Obračun in nakazovanje stroškov dela
4.2 Kadrovska evidenca
5. Sistem vodenja osnovnih sredstev
6. Tolarska in devizna blagajna
7. Stanovanjski krediti in najemnine.
Aktivnosti vzdrževanja sistema MFERAC:
– vzdrževanje sistema MFERAC vključuje naslednje aktivnosti:
Zap. oznaka

Vrsta aktivnosti

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

vodenje
upravljanje kakovosti
upravljanje okolja
analiza
izobraževanje
programiranje
administriranje
pomoč
razmnoževanje
najem predavalnice

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire; v primeru, da naročnik ni
izbral izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila:
naročnik ni izbral nobene ponudbe, ker so
bile nepravilne.
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: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo oddal javno naročilo po
1. točki drugega odstavka 20. člena 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:
Uradni list RS, št. 66-67 z dne 28. 7. 2000,
Ob-32861.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2001.
Republika Slovenija
Ministrstvo za finance

Št. 724
Ob-52406
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: 6. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: program
prestrukturiranja in reševanja presežnih
delavcev RŽV.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis je prispela
ena pravočasno in pravilno opremljena ponudba. Ker na javni razpis ni prispela ponudba vsaj dveh ponudnikov, javni razpis ni
uspel, zato se je v skladu s tretjim odstavkom 76. člena ZJN-1 oddaja del nadaljevala po postopku s pogajanji brez predhodne
objave.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: BSC, d.o.o. Poslovno
podporni center, Ljubljanska 24 a, 4000
Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 4,760.000
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: javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36-38 z dne 18. 5. 2001,
Ob-48536.
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: 11. 7. 2001.
Rudnik Žirovski vrh, p.o.
Ob-52408
1. Naročnik: Varstveno delovni center
Novo Mesto
2. Naslov naročnika: Šmihel 3, 8000
Novo mesto, tel. 07/39-33-240, faks
07/39-33-255.
3. Datum izbire: 18. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: pranje perila.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo je bila najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Venera - Matjaž Dular
s.p., Vavta vas 5, Straža.
7. Pogodbena vrednost: 297,50 SIT za
kilogram opranega perila.
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 je naročilo oddal po postopku s pogajanji brez predhodne objave
(prvi odst. 20. člena ZJN), ker je v odprtem
postopku pridobil zgolj eno ponudbo.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 38 z dne 18. 5. 2001, Ob-48484.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2001.
Varstveno delovni center Novo mesto

Javni razpisi
Ob-52363
Podaljšanje roka za oddajo vlog
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in
Ministrstvo za gospodarstvo podaljšujeta rok
za oddajo vlog na Javni razpis za sofinanciranje usposabljanja mladih raziskovalcev iz
gospodarstva v letu 2001 (Ur. l. RS, št.
41/01 in 54/01).
Odpiranje vlog bo v torek, dne 4. septembra 2001 ob 9. uri v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
1000 Ljubljana.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 118-01-002/01-002

Ob-52378

Javni razpis
pogojev za pridobitev kontingenta
delovnih dovoljenj za delo v ZRN
Na podlagi 3. člena Uredbe o ratifikaciji
sporazuma o zaposlovanju detaširanih delavcev iz Republike Slovenije v Zvezni Republiki Nemčiji (Ur. l. RS, št. 3/92- Mednarodne pogodbe), Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve razpisuje pogoje za
pridobitev kontingenta delovnih dovoljenj za
delo v ZRN.
Gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik (v nadaljevanju: kandidat) pridobi kontingent za izvedbo posamične delovršne pogodbe, sklenjene z nemškim podjetjem za izvedbo del v ZRN, če so
izpolnjeni naslednji pogoji:
1. da kontingent delovnih dovoljenj, ki je
dodeljen Republiki Sloveniji na podlagi meddržavnega sporazuma, ni polno izkoriščen v
času dospelosti vloge;
2. da je kandidat registriran v Republiki
Sloveniji in izpolnjuje zahtevane pogoje
nemških oblasti za izvajanje del v ZRN;
3. da je kandidat organizacijsko, tehnično, kadrovsko in finančno usposobljen za
izvajanje del v ZRN;
4. da se dela ne izvajajo v kraju, kjer je z
nemškimi predpisi prepovedano zaposlovanje tujcev;
5. da pogodba vrednostno ustreza kriterijem, določenim z nemškimi predpisi;
6. da so delojemalci slovenski državljani;
7. da nemški pogodbeni partner izpolnjuje pogoje za sklenitev pogodbe s tujci po
nemških predpisih;
8. da kandidat ob prijavi izpolnjuje predpisane pogoje in predloži pravilno kolkovano vlogo s predpisanimi dokazili in obrazci.
V postopku mora kandidat predložiti naslednje obrazce in dokazila o izpolnjevanju
pogojev za pridobitev kontingenta delovnih
dovoljenj za prijavljeno pogodbo:
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1. pravilno kolkovano in taksirano prijavo pogodbe na obrazcu DET-1;
2. original ali overjeno fotokopijo sklepa
o vpisu kandidata in izvajalca pogodbe v
sodni register oziroma original ali overjeno
fotokopijo priglasitvenega lista za samostojne podjetnike posameznike;
3. original ali overjeno fotokopijo dokumenta o prijavljeni dejavnosti kandidata v
ZRN (GEWERBE-ANMELDUNG);
4. pravilno izpolnjen obrazec DET-3 s
prilogami fotokopij obrazcev M-1/M-2 o prijavi delojemalcev navedenih v obrazcu
DET-3 pri območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije;
5. pogodbo o poslovnem sodelovanju z
drugo slovensko gospodarsko družbo ali samostojnim podjetnikom posameznikom, če
kandidat dela v ZRN izvaja skupaj s svojim
kooperantom;
6. izjavo DET-2 usposobljenosti in odgovornosti kandidata;
7. delovršno pogodbo (WERKVERTRAG) s prilogami popisa del,
8. terminski plan del z mesečno navedbo potrebnega števila delojemalcev;
9. frankirano kuverto s polnim naslovom
in navedbo pošiljanja dokumentacije po zaključenem postopku, kolikor jo izvajalec ne
želi osebno prevzeti.
Vlogo s predpisano dokumentacijo vložijo kandidati pri Centralni službi zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju : zavod) v dveh izvodih. Zavod najkasneje v roku 14 dni od dneva vložitve
popolne vloge odloči o vlogi za koriščenje
kontingenta in en komplet dokumentacije
vrne kandidatu, drugi komplet pa arhivira. V
primeru nepopolne vloge zavod pozove kandidata da vlogo v določenem roku dopolni.
Če kandidat vloge ne dopolni oziroma ne
predloži predpisane dokumentacije, zavod
o vlogi ne odloča.
Kandidati, katerih vloge so bile v predhodnih postopkih pozitivno rešene, v nadaljnjih postopkih ne prilagajo dokumentacije, navedene pod št. 2 in 3 v kolikor ne
nastopijo spremembe, oziroma bo dela izvajala gospodarska družba /SPP za katero
še ni posredovana dokumentacija iz 2. točke. Ostala dokumentacija je obvezna ob vsakokratni prijavi pogodbe.
Kandidati so dolžni zavodu poročati o realizaciji pogodb na način, ki ga določi zavod.
Obrazce DET-1, DET-2 in DET-3 in Navodila za zaposlovanje slovenskih delojemalcev v ZRN v sklopu pogodbenih del
(Merkblatt 16), kandidati dobijo na zavodu,
Tržaška 2, Ljubljana. Dodatne informacije v
zvezi z odobravanjem koriščenja kontingenta in nadaljnjem postopku v ZRN, lahko kandidati pridobijo vsak ponedeljek, sredo in
petek od 8.30 do 12. ure ter v sredo od
14. do 16. ure na zavodu na telefonski številki 01/ 425 10 99.
Kratke informacije ter obrazci DET-1,
DET-2 in DET-3 so objavljeni tudi na spletnih
straneh
zavoda
na
naslovu:
www.ess.gov.si.
Vloge za pridobitev kontingenta lahko
kandidati v zgoraj navedenih terminih osebno vlagajo na zavodu, na Tržaški 2 v Ljubljani ali pošljejo po pošti na naslov: Zavod
Republike Slovenije za zaposlovanje Ljubljana, Glinška 12.

Dokumentacija se po zaključenem postopku vrača po pošti, stranke pa jo lahko
tudi osebno prevzamejo na zavodu na Tržaški 2, v ponedeljek, sredo in petek od 8.30
do 12. ure.
Kandidati, ki bodo osebno prevzemali
dokumentacijo, morajo predložiti ustrezno
pooblastilo s podpisom odgovorne osebe
kandidata.
Z dnem uveljavitve tega javnega razpisa,
preneha veljati javni razpis pogojev za pridobitev kontingenta delovnih dovoljenj za
delo v ZRN po 1. 12. 1994 (Uradni list RS,
št. 80/94).
Ta javni razpis začne veljati naslednji dan
po tej objavi.
Minister za delo, družino
in socialne zadeve
Ob-52492
Na podlagi 44. in 47. člena Zakona o
socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92,
42/94 – odl. US, 1/99, 41/99, 36/00,
54/00 in 26/01) in 5. člena Pravilnika o
koncesijah na področju socialnega varstva
(Ur. l. RS, št. 72/97, 57/99 in 54/01) ter v
skladu s sklepom ministra za delo, družino
in socialne zadeve št. 663-05-481/01 z
dne 5.7.2001 objavlja Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
javni natečaj
za podelitev koncesije za opravljanje
storitev institucionalnega varstva v
domovih za starejše
1. Koncedent: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Predmet koncesije: storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše z začetkom izvajanja dejavnosti v letih 2001,
2002 in 2003.
3. Opis storitve: standardna storitev obsega:
– osnovno oskrbo,
– socialno oskrbo,
– zdravstveno varstvo.
Osnovna oskrba zajema: bivanje v ogrevanih, opremljenih in vzdrževanih dvo in več
posteljnih sobah, zagotavljanje sanitarnih
prostorov, prostorov za osebno higieno,
skupnih prostorov ter prostorov za programe, pranje, likanje in šivanje, čiščenje in
vzdrževanje prostorov, objekta in okolice
ter druge potrebne storitve. V osnovno oskrbo spada tudi priprava in strežba celodnevne, starosti in zdravstvenemu stanju primerne prehrane.
Socialna oskrba zajema: varstvo kot pomoč pri reševanju osebnih in socialnih stisk,
pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pri
vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, komunikaciji, orientaciji ter organiziranje prevozov,
ki niso zdravstveno indicirani. Zajema tudi
posebne oblike varstva, namenjene ohranjanju samostojnosti, socialnih odnosov ter aktivnemu preživljanju prostega časa.
Zdravstveno varstvo se izvaja po predpisih s področja zdravstva.
Storitev se izvaja v celodnevni obliki (24
ur) v skladu s pogoji iz Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
(Ur. l. RS, št. 52/95, 19/99, 28/99 in
19/99).
Šteje se, da je nadstandardna storitev v
osnovnih elementih enaka standardni, razli-
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kuje pa se v višji ravni in obsegu osnovne in
socialne oskrbe, ki se kaže v dodatnem
številu in boljši kvalifikacijski strukturi izvajalcev ter boljših materialnih in tehničnih pogojih izvajanja, kot so določeni s standardi
in normativi ter minimalnimi tehničnimi pogoji za izvajanje socialno varstvenih storitev.
Storitev je možno šteti za nadstandardno le,
če so minimalni tehničnimi pogoji za izvajanje socialno varstvenih storitev, preseženi v
več kot treh elementih.
Dodatna ponudba, ki ne predstavlja standardne in nadstandardne storitve, ni predmet obravnave na natečaju.
4. Obseg storitve v celodnevni obliki: v
skladu s sklepom ministra z dne 5. julija
2001, se razpisuje koncesija za začetek
izvajanja institucionalnega varstva starejših
v obdobju od leta 2001 do leta 2003, skupaj za 850 uporabnikov, z naslednjo okvirno razporeditvijo začetka izvajanja:
– v letu 2001 za 300 starejših oseb,
– v letu 2002 za 275 starejših oseb in
– v letu 2003 za 275 starejših oseb.
5. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija: koncesija se razpisuje za
celotno območje Republike Slovenije.
6. Uporabniki storitev, za katere se koncesija razpisuje: uporabniki storitve so osebe, stare nad 65 let, upravičenci po Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, ki:
a) ne potrebujejo neposredne osebne
pomoči,
b) z zmernim starostnimi in zdravstvenimi težavami in manjšim obsegom potrebne
neposredne osebne pomoči in
c) z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki terjajo stalno neposredno osebno pomoč
7. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se bo začela izvajati v skladu s pogodbenimi določili in se podeli za nedoločen čas.
8. Viri financiranja storitev
Storitev se plačuje s prispevki samih uporabnikov ali drugih zavezancev, razen v primerih, ko so ti v skladu s tretjim odstavkom
100. člena zakona o socialnem varstvu delno ali v celoti oproščeni plačila storitve. V
primeru, da je uporabnik delno ali v celoti
oproščen plačila stroškov, se stroški storitve oziroma razlika do polne cene storitve
krijejo iz proračuna občine, v kateri ima uporabnik stalno prebivališče. Do uveljavitve novega predpisa o oprostitvah plačevanja socialnovarstvenih storitev se za oprostitve in
olajšave uporabljajo materialnopravna določila Samoupravnega sporazuma o uresničevanju socialnovarstvenih pravic (Ur. l.
SRS, št. 26/84 in 14/89).
Storitve zdravstvenega varstva se plačujejo v skladu z letno pogodbo z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije.
9. Način določitev cene
Ceno storitve določi koncesionar v skladu z metodologijo za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev. Do uveljavitve novega pravilnika se za določanje cen smiselno
uporablja Pravilnik o metodologiji za oblikovanja cen socialnovarstvenih storitev (Ur. l.
RS, št. 10/94, 22/94, 82/94 in 37/95),
po uveljavitvi novega pravilnika pa bo koncesionar dolžan uskladiti ceno z novimi določbami.
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V skladu s tretjim odstavkom 101. člena
Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju:
ZVS) bo potrebno k ceni storitve pridobiti
soglasje koncedenta.
Ponudnik ločeno določi ceno za standardno storitev in ceno za morebitno nadstandardno storitev. Cena storitve na dan
začetka izvajanje dejavnosti, ki je predmet
koncesije, ne sme biti večja od cene v ponudbi, valorizirane na način, ki ga določa
Pravilnik o metodologiji za oblikovanja cen
socialnovarstvenih storitev.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
Na javni natečaj se lahko prijavijo pravne
osebe, društva in zasebniki, ki v skladu s
17. členom Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega natečaja,
– izpolnjujejo pogoje iz 60. člena ZSV
(pravne osebe) in 65. in 66. člena ZSV (zasebniki) za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega natečaja,
– imajo zagotovljeno zadostno število
strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev ter zagotavljajo ustrezno vodenje dejavnosti, ki je predmet javnega natečaja,
– imajo izdelan podroben program dela
izvajanja storitev, ki je predmet javnega natečaja,
– zagotavljajo kakovostno izvajanje storitev,
– nudijo uporabnikom najmanj 50 odstotkov standardnih storitev.
11. Dokazila, ki jih morajo ponudniki predložiti, kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev:
A) Ponudniki, ki se prijavljajo na javni
natečaj in že razpolagajo s primernim objektom oziroma prostorom, morajo v skladu
s prvim odstavkom 18. člena Pravilnika o
koncesijah na področju socialnega varstva
predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju
pogojev in popolnosti ponudbe:
– prijavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
– potrdilo o registraciji ponudnika; pravne osebe predložijo izpis iz sodnega registra, zasebniki predložijo odločbo pristojne
upravne enote, kjer je registriran zasebnik
oziroma dovoljenje za delo Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve,
– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po
dejavnosti, izdano na podlagi uredbe o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 34/94, 3/95,
33/95, 15/96 in 89/98),
– dokazilo o vpisu v davčni register oziroma davčno številko,
– organizacijsko shemo ponudnika s prikazanimi kadri in dokazili o njihovi izobrazbi
ter pogodbami oziroma izjavami o njihovi
zaposlitvi (obrazec OSK v prilogi),
– projekcijo finančnega poslovanja za
obdobje petih let,
– dokazilo o lastništvu prostorov z zemljiško knjižnim izpiskom ali najemno pogodbo za objekt ali prostor, kjer se bo opravljala storitev, ki je predmet koncesije,
– projektno dokumentacijo za objekt oziroma prostore (najmanj PGD s projektom
opreme) iz katere je razvidno izpolnjevanje
minimalnih tehničnih pogojev v skladu z do-

ločili Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega
varstva starejših oseb, pomoči na domu in
socialnega servisa (Ur. l. RS, št. 6/99),
– dokazila o zagotovljeni opremi za izvajanje dejavnosti, iz katerih je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev,
– uporabno dovoljenje za objekt oziroma prostor v skladu z zakonom o graditvi
objektov (Ur. list SRS, št. 29/86, RS št.
40/94, 59/96, 83/98, 45/99, 42/00 in
52/00),
– program dela in izvajanja storitev institucionalnega varstva starejših oseb (cilji, metode dela, ciljne populacije, oblika in obseg
storitev z navedbami o obsegu izvajanja
standardne in nadstandardne storitve, s podrobno opredelitvijo vsebine in ravni standardne in nadstandardne storitve ter razliko
med njima - obrazec PK v prilogi) in
– kalkulacijo cen.
B) Ponudniki, ki še ne razpolagajo s primernim objektom oziroma prostorom za izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
morajo v skladu z drugim odstavkom 18.
člena Pravilnika o koncesijah na področju
socialnega varstva, namesto dokazil iz sedme, osme, devete in desete alinee prejšnjega odstavka predložiti še naslednja dokazila:
– dokazilo o lastništvu ali najemno pogodbo za objekte ali prostore, ki še niso
primerni za izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma dokazilo o lastništvu
stavbnega zemljišča, če gre za novogradnjo
v kateri bo ponudnik izvajal dejavnost, ki je
predmet koncesije,
– urbanistično mnenje pristojnega občinskega upravnega organa, da bo ponudnik
lahko na predmetni lokaciji rekonstruiral že
obstoječi objekt ali na novo zgradil objekt
za izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– izjavo občine, v kateri se bo izvajala
dejavnost, da se strinja z namero ponudnika
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– projektno dokumentacijo (idejni načrt
in investicijski program) za nedokončan objekt oziroma prostore, iz katere je razvidno
izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev
za izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– navedbe in dokazila o virih sredstev za
dokončanje investicije (obrazec FVK v prilogi) skupaj s priloženo bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 1% od ocenjene
vrednosti investicije vendar ne več kot
5,000.000 SIT z veljavnostjo do 28. 2.
2002 in izjavo banke, da bo izdala bančno
garancijo za dobro izvedbo posla v višini 1%
od ocenjene vrednosti investicije vendar ne
več kot 15,000.000 SIT do dokončanja objekta v skladu s terminskim planom (obrazci
bančnih garancij v prilogi),
– terminski plan o poteku izvajanja investicije do začetka opravljanja dejavnosti
(obrazec TPK v prilogi) in
– izjavo ponudnika o predvidenem začetku opravljanja dejavnosti (obrazec IK v
prilogi).
12. Rok in način prijave na javni natečaj
Ponudniki morajo svojo ponudbo na javni natečaj predložiti koncedentu osebno ali
priporočeno po pošti do 10. 9. 2001 do
12. ure.
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Ponudniki predložijo svoje ponudbe na
javni natečaj v zaprti ovojnici na naslov Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana s pripisom
»Prijava za javni natečaj za podelitev koncesije za opravljanje storitve institucionalnega varstva v domovih za starejše – ne
odpiraj«.
13. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Koncedent bo pri izbiri ponudnikov za
podelitev koncesije uporabil naslednje kriterije:
– pokritost potreb institucionalnega varstva starejših oseb, glede na predviden obseg mreže javne službe po Nacionalnem
programu socialnega varstva do leta 2005,
– kakovost predloženega programa izvajanja storitev in sicer z vidika:
– splošnih ciljev programa,
– ciljne populacije,
– števila in usposobljenosti kadrov,
– organiziranosti dela (izvajanja programa),
– tehničnih pogojev,
– oblike in obseg izvajanja storitev,
– metod dela,
– cena storitve oziroma vrednost prikazanih stroškov.
Pri ocenjevanju ponudb se bodo upoštevali kriteriji v naslednjem razmerju:
– pokritost potreb do 50 točk (največ
točk pridobijo ponudniki iz upravnih enot
oziroma območnih enot po metodologiji
ZZZS, ki so najslabše pokrite z mrežo javnih
zavodov in koncesionarjev)
– kakovost programa do 25 točk (največ
točk pridobijo ponudniki z najbolje ocenjenim programom, pri čemer so izhodišče veljavni standardi in normativi na področju socialnega varstva)
– cena storitve do 25 točk (največ točk
pridobijo ponudniki z najnižjo ceno, ostali
pa sorazmerno manj).
Koncendent bo opravil ločeno točkovanje ponudnikov;
– posebej tistih, ki imajo v času natečaja
že zgrajen primeren objekt za izvajanje dejavnosti oziroma imajo objekt dograjen do
podaljšane četrte gradbene faze in
– posebej ostalih ponudnikov.
Ponudniki iz prve alinee bodo imeli pri
izbiri prednost pred ostalimi razen, ko gre
za ponudbe na lokacijah, kjer je indeks pokritosti potreb, prikazan v prilogi natečaja
na ravni upravne enote ali OE večji kot 110.
Pri točkovanju bodo imeli, ob enakem število točk, prednost pri izbiri ponudniki, ki bodo v posameznem letu začeli prej izvajati
dejavnost.
Pri ponudniku, ki se prijavlja na natečaj
z več lokacijami, bo točkovanje opravljeno
za vsako lokacijo posebej. Največje število
mest na posamezni lokaciji za ponudnika,
ki na dan objave natečaja še nima pravnomočnega gradbenega dovoljenja, je 150
mest.
V primeru, da bi lahko bila v posamezni
upravni enoti na podlagi točkovanja izbrana
dva ali več ponudnikov se koncesija drugemu ali naslednjemu ponudniku podeli le če
indeks pokritosti po podelitvi predhodnemu
na presega 110.
14. Rok za izbor ponudnikov, izdaja
odločbe in sklenitev koncesijske pogodbe
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Minister za delo, družino in socialne zadeve bo na podlagi poročila o pregledu in
presoji ponudb strokovne komisije, najkasneje v roku 30 dni po prejema poročila
izbral ponudnike, ki jim bo z odločbo ali
odločbo z odložilnim pogojem podelil koncesijo za opravljanje storitve, ki je predmet
koncesije.
Izbranim ponudnikom, ki bodo predložili
dokazila iz drugega odstavka 18. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega
varstva, bo koncedent izdal odločbo o podelitvi koncesije z odložilnim pogojem, izbranim ponudnikom, ki bodo predložili dokazila iz prvega odstavka 18. člena navedenega pravilnika pa odločbo o podelitvi koncesije.
Rok za začetek izvajanja dejavnosti bo
koncendent določil tako, da bo upošteval
okvirno razporeditev iz 4. točke natečaja in
izjavo ponudnika.
Z izbranimi ponudniki bo podpisana pogodba o koncesiji po dokončnosti odločbe
o podelitvi koncesije oziroma odločbe o podelitvi koncesije z odložilnim pogojem.
15. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Razpisno dokumentacijo dobijo interesenti na recepciji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova
5, IV nadstropje.
Dodatne informacije o javnem natečaju
je mogoče dobiti po telefonu ali osebno
med 9. in 10. uro, v času do 9. septembra
2001 pri Tomažu Čebulju, na telefon
01/478-34-16 in pri Davorju Dominkušu,
na telefon 01/478-37-22.
Razpisna dokumentacija zajema:
– potrdilo o dvigu razpisne dokumentacije,
– prijavo na natečaj,
– Program razvoja varstva starejših do
leta 2005,
– pregled pokritosti potreb po stanju junij 2001,
– obrazec kalkulacije cene standardne
storitve s strukturo cene,
– opis podrobnejših kriterijev za izbiro,
– obrazec kalkulacije cene nadstandardne storitve s strukturo cene in
– osnutek pogodbe o koncesiji,
– obrazce (OSK, PK, TPK, FVK, IK),
– obrazca bančnih garancij za resnost
ponudbe in dobro izvedbo posla.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Ob-52493
Regionalna razvojna agencija – RRA Mura, Lendavska 5/a, M. Sobota in Zavod RS
za zaposlovanje, Ljubljana, Glinška ulica 12
ter lokalne razvojne iniciative: Razvojni center M. Sobota, Trg zmage 4, Razvojni sklad
Lendava, Partizanska 9, Razvojni center Sinergija Moravske Toplice, Kranjčeva 3, Prleška razvojna agencija Ljutomer, Stari trg
3, Podjetniška razvojna agencija v ustanavljanju, sedež na podjetju SUN d.o.o. G. Radgona v sodelovanju s: Pomursko banko M.
Sobota d.d. Bančna skupina NLB, Trg zmage 7, Krekovo banko d.d. Maribor, PE M.
Sobota, SKB Banko d.d. Ljubljana, Enota
Murska Sobota, Probanko d.d. Maribor, zastopnik Murafin d.o.o., M. Sobota razpisujejo

kreditiranje samozaposlovanja
podjetnikov začetnikov in odpiranja
novih delovnih mest v malem
gospodarstvu
Razpisni pogoji:
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je kreditiranje odpiranja
76 novih delovnih mest na območju Prekmurja in Prlekije (Pomurja).
2. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo brezposelne
osebe ali trajno presežni delavci prijavljeni na
Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ), v skladu
s programom pospeševanja samozaposlovanja oziroma gospodarski subjekti z do 50
zaposlenimi osebami, ki bodo zaposlili brezposelne osebe, prijavljene na ZRSZ oziroma
trajne presežne delavce s predhodnim soglasjem pristojne območne enote ZRSZ, za
nedoločen čas s polnim delovnim časom.
3. Pogoji za dodeljevanje kreditov
Interesenti, ki izpolnjujejo splošne pogoje iz 2. točke tega razpisa, lahko zaprosijo
za samozaposlitev in/ali posamezno zaposlitev delovnega mesta kredit v višini
1,000.000 SIT (za eno delovno mesto) po
letni obrestni meri TOM+2%, z dobo vračanja 3,5 leta s 6 mesečnim moratorijem.
4. Možne oblike zavarovanja kreditov
Kredit se zavaruje v skladu s pogoji banke kreditodajalke. Člani Garancijskega sklada pri RRA Mura lahko dobijo poroštvo v
višini 50-70% odobrenega zneska po veljavnih pogojih sklada. Podjetniki začetniki
(do 5 let poslovanja) lahko pridobijo do 80%
poroštva Garancijskega sklada.
5. Drugi pogoji
Razpis velja do 31. 10. 2001 oziroma
porabe kvote za 76 novo odprtih delovnih
mest.
Prosilci bodo prejeli pisne odgovore najpozneje v 15 dneh od obravnave vloge na
kreditnem odboru.
Vse dodatne informacije o tem razpisu in
potrebno dokumentacijo dobijo interesenti pri:
– za območje mestne občine Murska Sobota; MO Murska Sobota, Kardoševa 2, M.
Sobota, Štefan Cigan tel. 527-18-19; (23
del. mest);
– za območje Občine Ljutomer; Prleška
razvojna agencija Ljutomer, Stari trg 3, Ljutomer, Goran Šoster, tel. 584-13-25; (8
del. mest);
– za območje občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Turnišče; Razvojni
sklad Lendava, Partizanska 9, Lendava, Mihael Feher, tel: 578-93-60; (25 del. mest);
– za območje občin Beltinci, M. Toplice, Puconci, G. Petrovci, Hodoš, Šalovci,
Kuzma, Cankova, Grad, Rogašovci; Razvojni center Sinergija, Kranjčeva 3, M. Toplice, Kočar Renata, tel. 538-13-50; (15
del. mest);
– za območje občin G. Radgona, Radenci, Sv. Jurij; Podjetniška razvojna agencija v ustanavljanju, sedež na podjetju SUN
d.o.o. G. Radgona, Zlatko Erlih, tel.
562-14-37, (5 del. mest).
Interesenti iz občin, ki niso navedene v
razpisu, dobijo vse potrebne informacije
na RRA Mura, Lendavska 5/a, M. Sobota,
tel. 536-14-67.
Regionalna razvojna agencija RRA
Mura, d.o.o. in Zavod RS za
zaposlovanje
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Ob-52612
Na podlagi prve alineje 9. člena Navodila o pogojih in postopkih za naročanje blaga, gradenj in storitev (Uradno glasilo Telekom Slovenije, št. 2/2001) objavlja Telekom Slovenije d.d.
javni razpis
za izbor izvajalca za adaptacijo
poslovne stavbe
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, faks 01/434-45-15.
2. Predmet naročila: adaptacija poslovne stavbe Telekoma Slovenije d.d., PE Ljubljana, Stegne 19, 1. faza – elektroenergetski sistem in električne instalacije.
3. Kraj izvedbe: Stegne 19, Ljubljana
4. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe bodo upoštevane.
5. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: od 1. 10.
2001 do 28. 2. 2002.
6. Naslov službe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije: ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo, katere sestavni del je
popis del, če v tajništvu Sektorja za investicije (tretje nadstropje poslovne zgradbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba 300) preda kopijo virmana, ki je
dokaz, da je plačal stroške razpisne dokumentacije. Ob dvigu razpisne dokumentacije zainteresirani ponudniki navedejo davčno
in matično številko ter telefonsko in telefaksno številko kontaktne osebe ponudnika.
Naročnik bo ponudniku posredoval razpisno dokumentacijo po pošti, če ponudnik
kopijo virmana, skupaj z vsemi zahtevanimi
podatki pošlje po faksu št. 01/434-45-15
ter zahteva, da se mu pošlje razpisna dokumentacija. Stroške pošiljanja plača ponudnik.
7. Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
8. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški razpisne dokumentacije znašajo 30.000 SIT. Žiro račun naročnika je: 50100-601-35407.
9. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: naročnik mora ponudbe prejeti najkasneje do 17. 8. 2001 do
vključno 12. ure.
10. Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana (po pošti) ali osebno v Sektor za investicije, soba 300, 3. nadstropje
poslovne stavbe Cigaletova 15, Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 8. 2001 ob
10. uri v prostorih naročnika v sobi 4A-06 v
4. nadstropju poslovne zgradbe Telekom
Slovenije d.d., PE Ljubljana, Stegne 19,
Ljubljana
12. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: naročnik zahteva bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
13. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do
30. 11. 2001 oziroma do sklenitve pogodbe; ponudniki bodo o izboru obveščeni do
30. 9. 2001.
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 7. 2001.
Telekom Slovenije d.d.
Ob-52613
Na podlagi prve alineje 9. člena Navodila o pogojih in postopkih za naročanje blaga, gradenj in storitev (Uradno glasilo Telekom Slovenije, št. 2/2001) objavlja Telekom Slovenije d.d.
javni razpis
za izbor izvajalca za adaptacijo
poslovne stavbe
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, faks 01/434-45-15.
2. Predmet naročila: adaptacija poslovne stavbe Telekoma Slovenije d.d., PE Ljubljana, Stegne 19, 1. faza – strojne naprave,
napeljave in oprema.
3. Kraj izvedbe: Stegne 19, Ljubljana.
4. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
5. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: od 1. 10.
2001 do 28. 2. 2002.
6. Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudnik lahko dvigne razpisno
dokumentacijo, katere sestavni del je popis
del, če v tajništvu Sektorja za investicije (tretje nadstropje poslovne zgradbe Telekom
Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba 300) preda kopijo virmana, ki je dokaz,
da je plačal stroške razpisne dokumentacije.
Ob dvigu razpisne dokumentacije zainteresirani ponudniki navedejo davčno in matično
številko ter telefonsko in telefaksno številko
kontaktne osebe ponudnika. Naročnik bo ponudniku posredoval razpisno dokumentacijo
po pošti, če ponudnik kopijo virmana, skupaj
z vsemi zahtevanimi podatki pošlje po faksu
št. 01/434-45-15 ter zahteva, da se mu pošlje razpisna dokumentacija. Stroške pošiljanja plača ponudnik.
7. Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
8. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški razpisne dokumentacije znašajo 30.000 SIT. Žiro račun naročnika je: 50100-601-35407.
9. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: naročnik mora ponudbe prejeti najkasneje do 17. 8. 2001 do
vključno 12. ure.
10. Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana (po pošti) ali osebno v
Sektor za investicije, soba 300, 3. nadstropje poslovne stavbe Cigaletova 15, Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 8. 2001 ob
10. uri v prostorih naročnika v sobi 4A-06 v
4. nadstropju poslovne zgradbe Telekom
Slovenije d.d., PE Ljubljana, Stegne 19,
Ljubljana.
12. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: naročnik zahteva bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
13. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o spre-

jemu ponudbe: ponudba mora veljati do
30. 11. 2001 oziroma do sklenitve pogodbe; ponudniki bodo o izboru obveščeni do
30. 9. 2001.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 7. 2001.
Telekom Slovenije d.d.
Ob-52614
Na podlagi prve alineje 9. člena Navodila o pogojih in postopkih za naročanje blaga, gradenj in storitev (Uradno glasilo Telekom Slovenije, št. 2/2001) objavlja Telekom Slovenije d.d.
javni razpis
za izbor izvajalca za adaptacijo
poslovne stavbe
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, faks 01/434-45-15
2. Predmet naročila: adaptacija poslovne stavbe Telekoma Slovenije d.d., PE Ljubljana, Stegne 19, 1. faza – gradbeno obrtna
dela.
3. Kraj izvedbe: Stegne 19, Ljubljana.
4. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
5. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: od 1. 10.
2001 do 28. 2. 2002.
6. Naslov službe od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije: ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo, katere sestavni del je
popis del, če v tajništvu Sektorja za investicije (tretje nadstropje poslovne zgradbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba 300) preda kopijo virmana, ki je
dokaz, da je plačal stroške razpisne dokumentacije. Ob dvigu razpisne dokumentacije zainteresirani ponudniki navedejo davčno
in matično številko ter telefonsko in telefaksno številko kontaktne osebe ponudnika.
Naročnik bo ponudniku posredoval razpisno dokumentacijo po pošti, če ponudnik
kopijo virmana, skupaj z vsemi zahtevanimi
podatki pošlje po faksu št. 01/ 434-45-15
ter zahteva, da se mu pošlje razpisna dokumentacija. Stroške pošiljanja plača ponudnik.
7. Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
8. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški razpisne dokumentacije znašajo 30.000 SIT. Žiro račun naročnika je: 50100-601-35407.
9. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: naročnik mora ponudbe prejeti najkasneje do 17. 8. 2001 do
vključno 12. ure.
10. Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana (po pošti) ali osebno v
Sektor za investicije, soba 300, 3. nadstropje poslovne stavbe Cigaletova 15.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 8. 2001 ob
10. uri v prostorih naročnika v sobi 4A-06 v
4. nadstropju poslovne zgradbe Telekom
Slovenije d.d., PE Ljubljana, Stegne 19,
Ljubljana.
12. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: naročnik zahteva bančno
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garancijo za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
13. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do
30. 11. 2001 oziroma do sklenitve pogodbe; ponudniki bodo o izboru obveščeni do
30. 9. 2001.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 7. 2001.
Telekom Slovenije d.d.
Ob-52312
Slovenska razvojna družba d.d., Dunajska 160, 1121 Ljubljana objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za izdelavo
preliminarne ocene likvidacijske
vrednosti določenih naložb SRD, d.d.
Namen vrednotenja je ocena likvidacijske vrednosti določenih dolgoročnih finančnih naložb v kapital podjetij ter dolgoročnih in kratkoročnih posojil Slovenske razvojne družbe d.d. ob predpostavki redne likvidacije.
1. Na razpis se lahko prijavijo pooblaščeni cenilci oz. revizijske hiše.
2. Od zainteresiranih ponudnikov pričakujemo, da bodo v svojih ponudbah navedli
predvsem naslednje elemente:
– ceno
– datum začetka postopkov za cenitev
premoženja,
– način in rok izdelave zaključnega poročila.
3. Rok za oddajo ponudb je 15. 9. 2001.
4. Prispele ponudbe bo pregledala in
ocenila komisija, ki bo najugodnejšega ponudnika pisno obvestila o izbiri, ostali ponudniki pa bodo obveščeni, da njihove ponudbe niso bile izbrane.
5. Za morebitne dodatne informacije v
zvezi s to objavo se obrnite na Slovensko
razvojno družbo d.d., Ljubljana, Dunajska
160, po tel. 01/58-94-850 na Sonjo Kranjec.
6. Spisek dolgoročnih finančnih naložb
v kapital podjetij in spisek dolgoročnih in
kratkoročnih posojil SRD d.d. zainteresirani
dobijo na sedežu družbe.
7. SRD d.d. na podlagi tega razpisa ni
zavezan skleniti pogodbo z najboljšim ali
katerimkoli drugim ponudnikom.
Slovenska razvojna družba d.d.,
Ljubljana
Ob-52503
Osnovna šola Ivana Cankarja, Varstveno
delovni center Podlipa, Podlipa 36, 1360
Vrhnika objavlja
poizvedovalni razpis
za najem poslovnih prostorov za
potrebe enote VDC Vrhnika
Pogoji:
1. Prostori morajo biti prilagojeni osnovni dejavnosti delavnega centra - vodenje,
varstvo ter zaposlitvi pod posebnimi pogoji,
v skladu s Pravilnikom o tehničnih pogojih
za izvajanje socialno varstvene storitve vodenja in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji ter za izvajanje institucionalnega
varstva uporabnikov te storitve (Ur. l. RS, št.
101/00).

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

2. Dostop do prostorov mora biti brez
arhitekturnih ovir v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov brez arhitektonskih
ovir (Ur. l. RS, št. 92/99).
3. Prostori morajo biti v bližini postaje
javnega prevoznega sredstva, urejena mora
biti prometna infrastruktura, objekt mora biti
vključen v okolje, v bližini morajo biti zelene
in javne rekreacijske površine.
4. Potrebna skupna tlorisna površina za
dejavnost ca. 650 m2, ki zajema:
– večnamenski prostor z razdelilno kuhinjo,
– 4 delavnice,
– soba za pomirjanje,
– 2 pisarniška prostora,
– prostor za individualno obravnavo,
– garderobe,
– sanitarije za invalide,
– sanitarije za delavce,
– sanitarije 3x moški, 3x ženski,
– toaletni prostor,
– 3 skladišča,
– prostor za čistila s trokadero,
– kotlovnica (prostor za vzdrževalca).
Ponudbi naj se priloži skico prostorov.
5. Zemljišče mora biti komunalno opremljeno (kanalizacija, vodovod, ogrevanje).
Imeti mora ločeno števec za odčitavanje porabe (elektrike, vode, plina).
6. Objekt mora biti pritličen, v primeru
dveh ali več nadstropji mora imeti urejeno
dvigalo ali možnost neposrednega dostopa
z invalidskim vozičkom.
7. Vhodi in sanitarije morajo biti dostopni
in uporabni za gibalno ovirane osebe. Vhodi
morajo biti ločeni po namenu.
8. Prostori morajo imeti uporabno dovoljenje in izkazati je potrebno lastništvo prostorov.
9. Zagotovljen mora biti dolgoročen najem - 10 let, z možnostjo podaljšanja in
odpovednim rokom najmanj 6 mesecev.
10. Prostori morajo biti vseljivi do konca
leta 2001.
11. Ponudnik naj v ponudbi poda ceno
najema za m2.
Rok za zbiranje ponudb: 8 dni od te
objave.
Ponudbe pošljite na naslov Osnovna šola Ivan Cankar, Varstveno delavni center
Podlipa, Podlipa 36, 1360 Vrhnika.
Osnovna šola Ivana Cankarja
Varstveno delovni center Podlipa

Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevana naslednja merila:
– cena 60%,
– ponudnik, ki najema prostore v celoti
40%.
Ob izpolnjevanju istih pogojev razpisa dobi prednost tisti, ki je poslovno povezan z
zavodom oziroma katerega dejavnost je najbolj sorodna z zavodom.
Pisne ponudbe je potrebno poslati kot
priporočeno poštno pošiljko, v osmih dneh
od dneva objave tega razpisa, v zaprtih ovojnicah z oznako: “Poslovni prostori – javni
razpis – ne odpiraj” ZZZS – Območna enota Ljubljana, Kadrovsko splošni oddelek,
Ljubljana, Miklošičeva c. 24.
Ponudbi mora biti priložen izpisek iz sodnega registra oziroma registracije s.p., če
je ponudnik pravna oseba oziroma potrdilo
o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba.
Izpisek oziroma potrdilo ne sme biti
starejši od 30 dni, od dneva objave ponudbe.
Ogled poslovnih prostorov je možen po
predhodnem dogovoru z Renato Krhlikar,
na tel. 01/89-83-710, kjer je mogoče dobiti tudi podrobnejše informacije.
Izbrani ponudnik bo o izbiri obveščen v
30 dneh po poteku roka za oddajo ponudb.
Zavod za zdravstveno varstvo
Slovenije, Območna enota Ljubljana

Ob-52321

javno dražbo
za odprodajo nepremičnin na
Prevaljah, z zbiranjem pisnih ponudb
I. Predmet prodaje so poslovni prostori v
poslovno – stanovanjski stavbi Trg 36, Prevalje:
1. Poslovni prostor v izmeri 47,40 m2, v
pritličju (E). Izklicna cena: 4,975.104 SIT.
Prostor je zaseden.
2. Poslovni prostor v izmeri 64,38 m2, v
pritličju (F). Izklicna cena: 6,757.324,80
SIT.
3. Poslovni prostor v izmeri 35,40 m2, v
prvem nadstropju (A 2,3). Izklicna cena:
3,606.516,60 SIT.
4. Poslovni prostor v izmeri 26,32 m2, v
prvem nadstropju (A 4,5) Izklicna cena:
2,681.455,30 SIT.
5. Poslovni prostor v izmeri 46,77 m2, v
prvem nadstropju (C). Izklicna cena:
4,764.880,80 SIT.

Javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov v najem
Predmet oddaje:
1. Poslovni prostori v izmeri 95,38 m2, v
poslovni stavbi v Litiji, Ponoviška 3
a) poslovni prostori v izmeri 85,01 m2, in
pomožne prostore v izmeri 10,37 m2,
b) poslovni prostori se oddajajo za dejavnost, ki ne ovira poslovanja ZZZS,
c) najemna pogodba se sklepa za nedoločen čas z zakonskim odpovednim rokom.
Cena najemnine je določena s Pravilnikom o oddajanju poslovnih prostorov v najem. Izhodiščna cena, ki je določena za poslovne prostore 1.668 SIT in za pomožne
prostore 834 SIT za m2.
Pri oddaji bodo imeli prednost ponudniki, ki bodo ponudili višjo ceno in najeli poslovne prostore v celoti.

Javne dražbe
Št. 032-08-1/99
Ob-52482
Na podlagi 51. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94
– odločba US, 45/94 – odločba US,
57/94, 14/95, 20/95 – odločba US,
63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba
US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
70/00) in smiselni uporabi Uredbe o odporodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in
premičnin v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 52/98, 61/99) in sklepa
občinskega sveta z dne 22. 9. 1999, Občina Prevalje objavlja
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Vsi poslovni prostori so v poslovno-stanovanjski zgradbi Trg 36, Prevalje, stoječi
na parc. št. 288/2 – stanovanjsko-poslovna stavba v izmeri 227 m2, dvorišče v izmeri
410 m2, vpisana pri vl. št. 121, k.o. Farna
vas. Etažna lastnina ni vknjižena. Nepremičnine pod 1 so obremenjene z najemnim
razmerjem. Najemnik ima ob izpolnjevanju
enakih pogojev dražbe predkupno pravico.
Poslovno – stanovanjska stavba Trg 36
bo adaptirana v skladu z lokacijsko dokumentacijo št. 04/99-LD, maj 1999, projektanta Extra d.o.o. Prevalje in dopolnitvijo
št. 04A/99-oktober
1999
in
št. 04B/99-LD, april 2000. Kupci morajo v
svoji ponudbi pisno izjaviti, da pristajajo na
predvideno adaptacijo in da bodo sodelovali v projektu adapacije, tako v terminskem,
kot v finančnem smislu.
II. Javna dražba bo izvedena z zbiranjem
pisnih ponudb. Ponudbe morajo biti dostavljene na naslov: Občina Prevalje, Trg 2a,
Prevalje, do vključno 3. 8. 2001, do 12.
ure, v zapečatenem ovitku, z oznako »Ponudba-poslovni prostori Trg 36 – ne odpiraj
»ter z razločno označeno številko od 1 do
5, za kateri poslovni prostor iz razpisa se
daje ponudba.
III. Pisna ponudba mora vsebovati:
– naslov kupca;
– označbo poslovnega prostora z zaporedno številko iz razpisa;
– ponujeno ceno v SIT;
– plačilne pogoje;
– potrdilo o državljanstvu (overjena fotokopija) za fizično osebo, ali izpisek iz sodnega registra za pravno osebo;
– davčno številko in potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih ter lastno izjavo o plačanih zapadlih obveznostih do svojih upnikov;
– dokazilo o vplačilu kavcije;
– pisno izjavo, da pristaja na predvideno
adaptacijo v skladu z navedeno lokacijsko
dokumentacijo in da bo sodeloval pri skupni
rekonstrukciji objekta (finančno in terminsko usklajeno);
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
vse razpisne pogoje.
IV. Kavcijo v višini 10% od navedene
izklicne cene plačajo dražitelji na ŽR 51830630-26016. Kavcija bo uspelemu dražitelju
vračunana v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v roku 15 dni po končani
javni dražbi.
V. Plačilni pogoji: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice,
rok plačila ne sme biti daljši od 8 dni po
sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Če izbrani
dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo prodajni postopek razveljavljen in kavcija zadržana.
VI. Drugi pogoji:
– v javnem razpisu lahko sodelujejo vse
fizične osebe, državljani RS in pravne osebe s sedežem v RS;
– nepremičnine so naprodaj po načelu
videno-kupljeno;
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne (izklicne) prodajne
cene;
– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 delovnih dni od prejema obvestila o izbiri, skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo;
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– dražitelji, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, bodo o izidu javne dražbe obveščeni takoj, vsi ostali dražitelji pa
bodo o izidu pisno obveščeni v roku 2 dni
od javnega odpiranja ponudb;
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin plača kupec;
– uspelemu dražitelju se nepremičnina
izroči v last in posest po plačilu celotne
kupnine;
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
VII. Ogled nepremičnin, ki so predmet javne dražbe, je možen vsak delovni dan, med 9.
in 12. uro, po predhodni najavi na Občini
Prevalje, tel. 02/ 82-46-114. Interesenti lahko dobijo vse dodatne informacije v zvezi s to
javno dražbo na isti tel. št. pri g. Kumpreju.
VIII. Odpiranje ponudb bo dne 3. 8.
2001, ob 12.15, v prostorih sejne sobe
Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje. Ponudniki – pravne osebe, ki bodo prisotne na javnem odpiranju ponudb, morajo komisiji
predložiti pisno pooblastilo.
Občina Prevalje

Razpisi delovnih
mest
Št. 7104
Ob-52377
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana
razpisuje prosto delovno mesto
direktorja sektorja za gozdarstvo –
delavca s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi

za katerega je potrebno, poleg
splošnih pogojev po zakonu, izpolnjevati še naslednje:
– visoka univerzitetna izobrazba gozdarske smeri,
– 5 let delovnih izkušenj,
– aktivno znanje enega svetovnega jezika.
Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, naj kandidati pošljejo v roku 8 dni po
objavi na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije, Dunajska
58, Ljubljana.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni po opravljeni izbiri.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Ob-52317
Svet Glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica, Partizanska cesta 9, 1380 Cerknica,
razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene v 53. in 145. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96) in imeti organizacijske sposobnosti za pedagoško in poslovno vodenje zavoda.

Ravnatelj bo imenovan za 4 leta.
Nastop dela 15. 10. 2001.
Prijava z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v 8 dneh po objavi na naslov: Svet
glasbene šole Frana Gerbiča, Partizanska
9, 1380 Cerknica, s pripisom: Razpis za
ravnatelja.
Kandidati bodo obveščeni o izboru v zakonitem roku.
Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica

Druge objave
Ob-52418
Na podlagi sklepa o privatizaciji družbe
Iskra – Releji, tovarna relejev d.d., Makole,
Slovenska razvojna družba d.d. objavlja
oglas za
javno zbiranje ponudb
za prodajo 332.288 delnic družbe
Iskra - releji, d.d., Makole
1. Predmet prodaje je 332.288 navadnih imenskih delnic, z nominalno vrednostjo 1.000 SIT za posamezno delnico. Paket
332.288 delnic, ki so predmet prodaje
predstavljajo 70,4596% v osnovnem kapitalu družbe. Vrednost osnovnega kapitala
družbe je 471,601.000 SIT.
2. Ponudba za nakup delnic mora vsebovati naslednje elemente:
a) ponujeno ceno;
b) način in rok plačila;
c) zavarovanje plačila: v primeru odloženega plačila je obvezno zavarovanje z garancijo prvovrstne banke, vnočljive na prvi
poziv;
d) podatki o finančnem stanju ponudnika
(računovodske izkaze za leto 2000, obrazca BON 1 in BON 2);
e) zagotovila ponudnika za investicije v
družbo;
f) ohranjanje in zagotovilo novih delovnih
mest in kadrov z novimi potrebnimi znanji;
g) poslovni načrt družbe Iskra – Releji
d.d., za obdobje petih let, ki mora vsebovati
razvojno strategijo družbe s poudarkom na
področju investicij in zaposlovanja;
h) dokazilo o vplačilu varščine za resnost
ponudbe v višini 10,000.000 SIT. Varščina
se nakaže na ŽR Slovenske razvojne družbe št. 50102-627-7001, s pripisom »varščina za ponudbo za Iskra – Releji, tovarna
relejev d.d, Makole.«
3. Za pravočasne se bodo upoštevale
zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež Slovenske razvojne družbe, d.d., Ljubljana,
Dunajska 160, v zaprti pisemski ovojnici s
pripisom: »Ponudba na javno zbiranje ponudb Iskra- Releji, tovarna relejev, d.d.,
»ne odpiraj« najkasneje do 24. 8. 2001 do
12. ure. Upoštevane bodo le pravočasne
in po vsebini iz 2. točke popolne ponudbe.
Ponudnikom, ki ne bodo izbrani, se varščina v nominalnem znesku vrne v roku 10
dni po zaključenem izboru najugodnejšega
ponudnika.
4. Izbranemu ponudniku bo varščina
všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo
vrnjena brez obresti, v roku osmih dni po
končanem izboru.
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5. Vse informacije v zvezi s predmetom
prodaje lahko dobi ponudnik vsak delavnik
od 10. do 12. ure izključno na Slovenski
razvojni družbi d.d., pri Jasni Kalšek, tel.
01/58-94-868. Ponudnik lahko po predhodnem dogovoru z navedeno kontaktno
osebo vpogleda v dokumentacijo družbe in
se dogovori za ogled.
6. Prispele ponudbe bo ocenila posebna
komisija in izbrala najboljšega ponudnika. Ponujena cena za odkupljen poslovni delež bo
pomemben kriterij za oceno ponudb, vendar
bodo poleg cene upoštevani tudi drugi elementi iz ponudbe, ki so našteti v 2. točki.
Odločitev o izboru najugodnejšega ponudnika sprejme uprava SRD, d.d. Ponudniki bodo obveščeni o izboru najugodnejšega ponudnika po končanem zaključku postopka,
vendar najkasneje v treh mesecih od poteka
zadnjega dne roka za prijavo.
7. Na podlagi tega razpisa Slovenska
razvojna družba d.d. ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji poslovnega deleža z najboljšim ali s katerimkoli ponudnikom.
Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana
Ob-52445
Meting – ŽJ, d.o.o., C. železarjev 8,
Jesenice, po pooblastilu lastnika Železarne
Jesenice, d.o.o. Jesenice, razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin, ki
predstavljajo zemljišče na vložni
številki 962, k.o. Jesenice, parcele št.
896/1 odprto skladišče 718 m2 in
parcelo št. 896/2 odprto skladišče
610 m2
Navedene nepremičnine so pod hipoteko. Umik hipoteke bo lastnik uredil v roku
do treh mesecev po podpisu prodajne pogodbe.
Vrednost nepremičnin je 60.000 DEM v
tolarski protivrednosti po srednjem stečaju
Banke Slovenija na dan plačila.
Varščina za nakup je 660.000 SIT.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije.
Ponudniki morajo v ponudbi navesti ponujeno ceno, plačilne pogoje, dejavnost, ki
jo namerava opravljati in predložiti potrdilo o
vplačani varščini, ki mora biti izvršena pred
končnim rokom za oddajo ponudb na transakcijski račun Meting ŽJ, d.o.o., št.
07000-0000008723. Vse stroške prodaje
nepremičnin in prenosa pravic na kupca,
davke, takse, stroške prodaje pooblaščencu v višini 1,5% prodajne vrednosti in drugo, plača kupec.
Prispele ponudbe bo ocenila komisija.
Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo
ponudil višjo ceno in boljše plačilne pogoje.
Vse nepremičnine so naprodaj po načelu
“videno - kupljeno”. Ta objava ne zavezuje
prodajalca, da z najboljšim ali katerimkoli
ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.
Najugodnejši ponudnik oziroma kupec
mora skleniti pogodbo o nakupu v roku 14
dni po prejemu obvestila o izbiri in vplačati
kupnino v pogodbenem roku, sicer bo pogodba razveljavljena, varščina pa ne bo vrnjena.
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Ponudniki, ki ne bodo izbrani, bodo dobili vrnjeno varščino brez obresti v roku 8
dni po izbiri ponudnika.
Komisija se bo o izbiri ponudnika odločila v roku 20 dni po poteku roka za zbiranje
ponudb.
Opcijski rok za zbiranje ponudb je 10
dni od objave.
Ponudbe morajo biti pisne in poslane na
naslov: Meting ŽJ, d.o.o. Jesenice, C. Železarjev 8, 4270 Jesenice, z oznako “Ponudba po razpisu 8/01 – Ne odpiraj”.
Vse informacije o nepremičninah in možnih terminih ogleda lahko ponudniki dobijo
na tel. 04/584-18-70.
Meting ŽJ, d.o.o. Jesenice
Ob-52582
ZTI – Zavod za tehnično izobraževanje,
Ljubljana, objavlja
razpis za pridobitev naziva “predavatelj
višje strokovne šole”
za program Poslovni sekretar
Osnova za razpis je 12. in 96. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96), Odredba o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe
Poslovni sekretar (Ur. l. RS, št. 91/98) in
kriteriji za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Ur. l. RS, št. 27/96).
Razpis velja za predavatelja naslednjih predmetov:
1. Ekonomika in menedžment podjetja,
2. Gospodarsko pravo, 3. Javna uprava, 4.
Praktično izobraževanje.
Prošnje z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 12 dneh po objavi razpisa na
naslov: Zavod za tehnično izobraževanje,
Langusova 21, Ljubljana, s pripisom “Razpis – VŠ”. Informacije: 01/24-16-200.
ZTI - Zavod za tehnično
izobraževanje, Ljubljana

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 90312-91/2001-4
Ob-52584
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Območna uprava Ljubljana, izdaja na podlagi
51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99), 9. člena Uredbe
o določitvi območnih geodetskih uprav Geodetske uprave Republike Slovenije, njihovih
območij in sedežev (Ur. l. RS, št. 49/2000)
Kos Janezu, Krtina 39, 1233 Dob, naslednji
sklep o postavitvi začasnega zastopnika:
1. V postopku ureditve meje in parcelacije, ki jo je zahtevala Šarc Budnar Pavla,
Vrba 9, 1225 Lukovica, se pokojnemu Kos
Marjan Jerneju, Krtina 39, 1233 Dob, lastniku parcele 1398/1 k.o. Prevoje, postavi začasni zastopnik.

2. Za začasnega zastopnika se postavi
Kos Janez, Krtina 39, 1233 Dob.
3. Začasni zastopnik bo opravljal vsa dejanja v postopku iz 1. točke tega sklepa.
4. Začasni zastopnik sodeluje v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti
dedič.
5. Za dejanja v postopku se začasnemu
zastopniku stroški ne povrnejo.
6. Sklep se razglasi tako, da bo objavljen 15 dni na vpogled na oglasni deski
Območne geodetske uprave Ljubljana, Izpostave Domžale, Ljubljanska c. 80, Domžale, v Uradnem listu RS in z obvestilom
začasnemu zastopniku.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 013-1/01-105
Ob-52318
Upravna enota Šmarje pri Jelšah z dnem
izdaje te odločbe sprejema v hrambo pravilnik, vpisan v evidenco statutov sindikatov
dne 15. 5. 2001 pod zaporedno št. 50, z
nazivom: Pravilnik sindikata družbe, sprejetega na ustanovni seji Sindikata družbe
Belin-IPP, Neodvisnost KNSS, Rogaška
Slatina, dne 25. 4. 2001, s sedežem: Ratanska vas št. 16, 3250 Šmarje pri Jelšah.
Št. 024-1/01
Ob-52473
Pravila Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije SE Dom starejših Logatec, sprejeta na seji članov sindikata dne
27. 6. 2001, se hranijo pri Upravni enoti
Logatec. Pravila so vpisana v evidenco statutov in pravil sindikatov pod številko 14,
dne 5. 7. 2001.
Št. 028-6/2001
Ob-52474
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije – Knjižnice Bežigrad, Ljubljana, Einspielerjeva 1, sprejeta na ustanovitvenem sestanku 1. 6. 2001
se hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava Bežigrad.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod št. 5 dne 29. 6. 2001.

Objave delniških
družb
Popravek
poziva delničarjem
Ob-52530
Uprava družbe obvešča delničarje družbe JEM Jeseniške mesnine d.d., Jesenice, da je bil v pozivu delničarem za uveljavitev prednostne pravice in vplačila novo izdanih delnic, objavljenem v petek, 13. julija
2001 v Uradnem listu št. 57-58, napačno
citiran sklep skupščine z dne 2. 7. 2001.
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Poziv delničarjem pravilno glasi:
»Poziv delničarjem družbe JEM Jeseniške mesnine, d.d., Jesenice za uveljavitev
prednostne pravice in vplačila novo izdanih
delnic po sklepu skupščine družbe z dne
2. 7. 2001, ki se glasi:
Osnovni kapital družbe se poveča iz dosedanjih 73,372.000 SIT za največ
90,000.000 SIT tako, da po povečanju znaša največ 163,372.000 SIT, za kar družba
izda največ 45.000 navadnih imenskih z nominalno vrednostjo 2.000 SIT za delnico.
Novo izdane delnice dajejo imetnikom
iste pravice, kot so že izdane delnice v skladu s statutom družbe.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede
z denarnimi vložki.
Prodajna cena za novo izdane delnice
znaša 4.798,41 SIT in se revalorizira z rastjo cen na drobno do dneva vplačila za delnico.
Nove delnice se vpišejo na podlagi javne
ponudbe, in sicer najkasneje do 1. 3. 2002
in vplačajo z gotovinskim nakazilom najkasneje do 1. 4. 2002.
Osnovni kapital se poveča za nominalni
znesek delnic, ki so vpisane in v celoti vplačane najkasneje do 1. 4. 2002.
Obstoječi delničarji imajo prednostno
pravico do nakupa novoizdanih delnic v sorazmerju z obstoječimi deleži v osnovnem
kapitalu pred povečanjem osnovnega kapitala. Rok za uveljavitev prednostne pravice
je 1. 2. 2002.
Skupščina pooblasti nadzorni svet, da
znesek osnovnega kapitala in število delnic
uskladi z dejanskim vpisom in vplačilom novo izdanih delnic ter skladno s tem sprejme
spremembe statuta družbe.
Uprava družbe
JEM Jeseniške mesnine d.d.
Ob-52407
Trubar, d.d. Kranj, Mirka Vadnova 6,
4000 Kranj objavlja
menjavo lastnih delnic
družbe Trubar, d.d. Kranj
za delnice oznake GTKG, izdajatelja Gorenjski tisk, d.d., Mirka Vadnova 6, 4000
Kranj.
1. Menjava je omejena na največ 50%
osnovnega kapitala (do 32.998 delnic Trubar, d.d. Kranj).
2. Menjalno razmerje je najmanj 1,5 delnice GTKG za 1 delnico Trubar, d.d. Kranj.
3. Prednost pri zamenjavi imajo delničarji družbe Trubar, d.d. Kranj, ki bodo vpisani v delniški knjigi na dan 20. julija 2001,
in sicer največ do višine že vpisanih delnic
(po menjalnem razmerju 1,5 : 1).
4. Delničarji uveljavljajo prednostno pravico do menjave po razmerju 1,5 : 1 do 21.
avgusta 2001, in sicer tako, da sklenejo
menjalno pogodbo s Trubar, d.d. Kranj ter
izdajo nalog za prenos delnic GTKG na Trubar, d.d. Kranj (obrazec KDD-600).
5. Morebitni preostanek lastnih delnic do
največ 50% osnovnega kapitala (do 32.998
delnic Trubar, d.d. Kranj) bo uprava družbe
prosto ponudila svojim delničarjem in drugim
fizičnim in/ali pravnim osebam.
Trubar, d.d. Kranj
direktor
Edvard Jurjevec

Št.
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Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-52319
V skladu z določilom 454. člena Zakona
o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa
skupščine družbe z dne 27. 6. 2001, direktor družbe CIMEX trgovina, izvoz-uvoz, leasing in zastopanje, d.o.o., Koper, s sedežem v Kopru, Ferrarska 10, vpisane v sodnem registru Okrožnega sodišča v Kopru
pod vložno številko 1/01520/00 objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je bil sprejet dne 27. 6. 2001:
Osnovni kapital, ki znaša v nominalni vrednosti 13,510.000 SIT se zmanjša za nominalno vrednost 11,410.000 SIT, tako da
po zmanjšanju znaša v nominalni vrednosti
2,100.000 SIT.
Direktor poziva upnike, da se izjavijo ali
soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
CIMEX d.o.o. Koper
direktor
Ob-52320
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah, direktor družbe EVAKS,
proizvodno, gradbeno in storitveno podjetje, d.o.o., Gorenjska 33c, 4240 Radovljica, vpisane v sodni register Okrožnega sodišča v Kranju pod številko vložka
1/03948/00 objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je bil sprejet dne 3. 7. 2001. Osnovni
kapital družbe EVAKS, d.o.o., Radovljica
se iz dosedanjih 46,290.000 SIT zmanjša
za 40,000.000 SIT in odslej znaša
6,290.000 SIT.
Družba poziva vse upnike, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo ali soglašajo s prej navedenim zmanjšanjem osnovnega kapitala.
EVAKS, d.o.o., Radovljica

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi
Popravek
V sklicu 5. seje skupščine družbe Unior,
d.d., objavljenem v Uradnem listu RS, št.
52 z dne 22. 6. 2001, Ob-51105 (stran
3884) se v 4. točki dnevnega reda v navedbi članov nadzornega sveta, ime g. Kolmana v drugi alinei popravi in se pravilno glasi:
– Kolman Dragomir.
Uredništvo
Preklic
Ob-52469
Sklic 5. skupščine družbe Moda Trgovina, proizvodnja in storitve, d.d., Prešernova 7, Celje, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 54 z dne 29. 6. 2001,
Ob-51243 (stran 4028), se prekliče.
Uredništvo

Št. 49
Ob-52476
Na podlagi 23. člena statuta družbe Moda Trgovina, proizvodnja in storitve d.d., Celje, Prešernova 7, sklicuje uprava družbe
5. redno sejo skupščine
delniške družbe Moda Trgovina,
proizvodnja in storitve d.d., Celje,
Prešernova 7
ki bo dne 24. 8. 2001 ob 9. uri, v jedilnici Moda d.d., Celje,Prešernova 7/I.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Dušana Zevnika, za preštevalca glasov se izvoli Jožica Antolič in Heda
Pernat.
Ugotovi se, da seji prisostvuje povabljeni
notar Marko Fink iz Celja.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju Mode d.d., Celje, za leto
2000.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju za leto 2000.
3. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep, da se dobiček iz poslovnega rezultata
za leto 2000 v višini 665.578,64 SIT razporedi na rezerve.
4. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
leto 2001 revizijsko družbo Abeceda d.o.o.,
Celje.
5. Imenovanje dveh članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina izvoli dva člana nadzornega sveta:
– Karmen Zupanc-Petauer, rojena 5. 12.
1955, stanujoča Rožna ulica 5, Celje.
– Milan Peunik, rojen 8. 4. 1951, stanujoč Na Otoku 12, Celje.
Opomba
Uprava je predlagatelj sklepa prve točke, nadzorni svet pa je predlagatelj sklepov
tretje, četrte, pete in šeste točke dnevnega
reda skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno Marjeti
Krajnc, vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine in ves čas trajanja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini lahko uresničijo delničarji, zastopniki in
njihovi pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 20. 8. 2001.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec mora najaviti svojo udeležbo na skupščini v
pisni obliki najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine (do vključno 20. 8. 2001).
Delničarje, ki so podpisali pooblastilo,
bodo na skupščini zastopali njihovi pooblaščenci.
Udeležence prosimo, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine pol ure pred
začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni najavljeni udeleženci podpišejo seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev
ter prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe vsak delovni dan od 11. do
13. ure.
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Predlogi delničarjev
Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine družbi pisno podajo razumno utemeljen nasprotni predlog. Uprava
in nadzorni svet bosta o predlogih sprejela
svoja stališča najkasneje 12 dni po sklicu
skupščine in obvestila delničarje z objavo v
Uradnem listu RS.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovi ob 10. uri istega dne v
istem prostoru. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Moda d.d., Celje
predsednica uprave,
Majda Kumberger
Št. 23/01
Ob-52281
Na podlagi 37.člena statuta družbe uprava sklicuje
šesto skupščino
družbe Filc d.d. Mengeš,
ki bo 23. 8. 2001 ob 10. uri v prostorih
na sedežu družbe v Mengšu, Slovenska cesta 40, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine in imenuje notar.
2. Sprejem letnega poročila za leto
2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme letno poročilo za leto 2000 v predloženem besedilu.
3. Sklepanje o uporabi dobička.
Predlog sklepa uprave z mnenjem nadzornega sveta: dobiček za leto 2000 v znesku 191,059.997,40 SIT ostane v celoti
nerazporejen.
4. Lastne delnice.
Predlog sklepov uprave z mnenjem nadzornega sveta:
a) ukine se sklad lastnih delnic v višini
40,000.000 SIT, skupaj s pripadajočim revalorizacijskim popravkom ter se za isti znesek poveča bilančna postavka “druge rezerve”.
b) družba še naprej odkupuje svoje delnice z namenom kasnejšega umika.
5. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za leto 2001
imenuje IN Revizija d.o.o., Ljubljana.
Udeležbo na skupščini ali uresničevanje
glasovne pravice na njej morajo delničarji
prijaviti najkasneje do 20. avgusta 2001 in
sicer s priporočenim pismom ali osebno v
tajništvu družbe, sicer ne morejo biti prisotni na skupščini, oziroma uresničevati glasovalnih pravic.
Pravico udeležbe imajo vsi delničarji, ki
so na dan 20. 8. 2001 vpisani v KDD-ju.
Pooblaščenci za zastopanje delničarjev
se v enakem roku prijavijo s pooblastilom,
ki mora biti pisno. Za fizične osebe mora
vsebovati ime in priimek, naslov in EMŠO
pooblastitelja in vse iste podatke pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa poleg podatkov o
pooblaščencu in št. glasov še firmo, sedež
ter podpis in žig pooblastitelja.
Letno poročilo in preostalo gradivo za
skupščino je na vpogled v tajništvu družbe
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Filc d.d. Mengeš, Slovenska cesta 40,
1234 Mengeš, vsak delovni dan od 8. do
15. ure.
Filc, d.d., Mengeš
uprava
Ob-52283
Na podlagi 27. člena statuta družbe Varstroj, Tovarna varilne in rezalne opreme d.d.
Lendava, Industrijska cesta 4, sklicujem
9. skupščino
družbe Varstroj, Tovarna varilne in
rezalne opreme d.d. Lendava,
ki bo v torek, 28. 8. 2001 ob 12. uri v
sejni sobi družbe na Industrijski cesti 4 v
Lendavi, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.
2. Izvolitev delovnih teles (predsednika
in dveh preštevalcev glasov).
Predlog sklepa: potrdi se predsednik in
preštevalca glasov.
3. Poslovno poročilo Varstroj d.d. Lendava za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo za leto 2000.
4. Revizijsko poročilo za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se revizijsko poročilo za leto 2000.
5. Poročilo nadzornega sveta za leto
2000.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo
nadzornega sveta za leto 2000.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.
Predlog sklepa: za leto 2001 se za revizijo poslovanja pooblašča revizijska hiša
ITEO-Abeceda Ptuj.
7. Predlog razporeditve dobička iz leta
2000.
Predlog sklepa: dobiček, ustvarjen v letu 2000, se razporedi v rezerve družbe.
Skupščina je sklepčna, če so navzoči
delničarji oziroma njihovi pooblaščenci z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 20%
osnovnega kapitala.
Kolikor sklepčnost na prvi seji ne bo dosežena, se sklicuje drugo zasedanje istega
dne, to je 28. 8. 2001 ob 14. uri v istih
prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo za sejo je na vpogled v tajništvu
družbe Varstroj d.d., Industrijska c. 4, Lendava, od 9. 7. 2001 do 27. 8. 2001 od 9.
do 13. ure.
Varstroj d.d. Lendava
direktor: mag. Štefan Kepe
Ob-52286
Na podlagi 36. in 42. člena Statuta družbe KIK Kemijska industrija Kamnik d.d.
uprava in nadzorni svet sklicujeta
6. sejo skupščine,
ki bo 27. 8. 2001 ob 14. uri v sejni sobi
uprave KIK Kemijske industrije Kamnik d.d.,
Fužine 9, Kamnik z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsedujočega skupščine izvoli Tatalovič Žarko in verifikacijsko komisije v sestavi Lipovšek Tatjana predsednica in Bogdan
Kokalj ter Jerneja Burja kot preštevalca
glasov.
2. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina izvoli člane nadzornega sveta.
3. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem je 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.
Delničarje, njihove zastopnike ali pooblaščence naprošam, da tri dni pred zasedanjem skupščine 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 dokumentov, 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.
KIK Kemijska industrija Kamnik d.d.
uprava družbe
Ob-52293
Na podlagi statuta delniške družbe Cestno podjetje Kranj, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., Jezerska cesta
20, Kranj, sklicujemo
3. skupščino delničarjev ,
ki bo dne 24. 8. 2001 ob 12. uri na
sedežu družbe, Jezerska cesta 20, Kranj.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli Franc Kosi, za
preštevalca glasov se izvolita Mirjana Čebulj
in Stane Remic. Za notarja se povabi Dušo
Trobec Bučan.
2. Obravnava in odločanje o sprejemu
revidiranega letnega poročila in potrditev računovodskih izkazov za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se revidirano
letno poročilo za leto 2000, vključno z bilanco stanja, izkazom uspeha in poslovnim
poročilom, po predlogu uprave in pozitivnem mnenju nadzornega sveta.
3. Obravnava in sprejem poslovnega in
razvojnega načrta družbe za obdobje
2001-2005.
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Predlog sklepa: sprejme se poslovni in
razvojni načrt družbe za obdobje
2001-2005.
4. Obravnava in odločanje o sprejemu
predloga sklepa o razporeditvi dobička v
letu 2000.
Predlog sklepa: na osnovi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta, se sprejme predlog uprave o razporeditvi dobička. Dobiček v vrednosti 111,453.682,56 SIT se ne
razporedi, dobiček v vrednosti 52,784.620
SIT se nameni izplačilu dividend. Bruto dividenda na delnico znaša 140 SIT. Do dividend so upravičeni lastniki delnic, ki so na
dan sprejema sklepa skupščine vpisani v
KDD. Izplačilo dividend delničarjem se opravi najkasneje v 120 dneh po sprejemu sklepa skupščine.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2001 imenuje
revizijsko družbo DR Cilj, d.o.o. iz Ljubljane.
Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe Jezerska cesta
20, Kranj, dan po objavi zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10. do 13. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev deset dni pred sejo skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela na sedež družbe najmanj 3 dni pred skupščino.
Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno
izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v
listo udeležencev.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z istim dnevnim redom ob 13. uri. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Cestno podjetje Kranj, d.d., Kranj
uprava
Št. 016-01
Ob-52299
Na podlagi 24. člena statuta Skupne pokojninske družbe d.d., Trg republike 3, Ljubljana uprava družbe sklicuje
2. sejo skupščine
Skupne pokojninske družbe d.d., Trg
republike 3, Ljubljana,
ki bo 29. avgusta 2001 ob 12. uri v
prostorih na Trgu republike 3, Ljubljana.
Dnevni red za skupščino:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednika skupščine se izvoli
Vladimir Uršič, za preštevalca glasov se izvolita Grivec Vesna in Peter Krassnig.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro
Košak.
2. Sprejem letnega poročila za leto
2000.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta družbe: na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta se sprejme letno
poročilo za leto 2000 v predloženem besedilu.
3. Sklepanje o delitvi dobička za leto
2000.
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Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta družbe: čisti dobiček družbe iz leta
2000 ostane nerazporejen.
4. Dopolnitve in spremembe statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta družbe: sprejmejo se naslednje dopolnitve in spremembe statuta:
4.1. Za prvim odstavkom 1. člena statuta se doda besedilo: “Skrajšano ime firme
je: Skupna d.d., Ljubljana”
4.2. Za 10.členom statuta se doda nov
člen z naslednjim besedilom: “Kadar družba izkazuje čisti dobiček na celotni kapital
večji od 12% in predpisana kapitalska ustreznost ne zahteva povečanje osnovnega
kapitala, lahko uprava družbe ob predhodnem soglasju nadzornega sveta zniža provizijo za upravljanje tako, da je ob zmanjšanju provizije zagotovljena kapitalska ustreznost in da čisti dobiček na celotni kapital ne
presega 12%.”
4.3. V 17. členu statuta se na koncu
prvega odstavka doda naslednje besedilo:
“Prvi nadzorni svet je sestavljen iz 9 članov,
ki zastopajo interese delničarjev.”
4.4. V 17. členu statuta se črta drugi
odstavek.
5. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta družbe: za nova člana nadzornega sveta se
imenujeta Marija Miheljak in Božo Jašovič.
6. Določitev višine sejnin za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta družbe: določi se višina sejnin za člane nadzornega sveta v naslednjih neto zneskih:
– predsednik nadzornega sveta v višini
50.000 SIT,
– člani nadzornega sveta v višini 40.000
SIT.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.
Predlog sklepa nadzornega sveta družbe: za revidiranje računovodskih izkazov
za poslovno leto 2001 se imenuje KPMG
d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za sejo skupščine je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Trg republike 3, Ljubljana, vsak delovni dan od
10. do 12. ure, do zasedanja skupščine.
Udeležba na skupščini
Pravico do odločanja na skupščini imajo
delničarji, v korist katerih so delnice družbe
tri delovne dni pred zasedanjem skupščine
vknjižene na računu vrednostnih papirjev, ki
se vodi pri KDD Centralni klirinško depotni
družbi, d.d. Ljubljana.
Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
delničarji sami, njihovi zakoniti zastopniki ali
njihovi pooblaščenci.
Pooblastila morajo biti deponirana pri
upravi družbe vsaj 5 dni pred zasedanjem
skupščine in so ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjena na sedežu družbe.
Udeležbo na skupščini je treba pisno prijaviti upravi družbe nakasneje tri delovne
dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc. Udeleženci skupščine
se morajo identificirati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri. Ob ponovnem zasedanju
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Skupna pokojninska družba d.d.
uprava družbe
Ob-52301
Na podlagi 38. člena statuta družbe Poligalant, industrija za predelavo plastičnih
mas d.d., uprava družbe sklicuje
2. redno sejo skupščine
Poligalant industrija za predelavo
plastičnih mas d.d.,
ki bo dne 21. 8. 2001 ob 12. uri na
sedežu podjetja v upravni stavbi Poligalanta, d.d., Volčja Draga 42, 5293 Volčja Draga, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave:
– ugotovi se sklepčnost skupščine,
– izvolijo se delovna telesa skupščine –
predsednika in preštevalca glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka Andreja Caihen (namestnica notarke Lučovnik
Eve).
2. Potrditev dnevnega reda.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: skupščina potrdi predlagani dnevni red.
3. Sprejem letnega poročila za leto
2000 z mnenjem revizorja.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo za leto 2000 v predloženem besedilu z mnenjem revizorja.
4. Sprejem sklepa o pokritju izgube iz
leta 2000.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: izguba iz leta
2000 je 61.246 tisoč tolarjev in ostaja nepokrita.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2001.
Predlog sklepa nadzornega sveta je: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2001
skupščina imenuje družbo Ernest & Young
revizija, davčno in poslovodno svetovanje,
Dunajska cesta 111, p.p. 3252, 1001 Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjev, 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 delničarejv 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
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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.
Prostori zasedanja bodo odprti eno uro
pred začetkom zasedanja skupščine. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Poligalant, d.d., Volčja draga
predsednik uprave
Dimitrij Živec, univ. dipl. ek.
Ob-52304
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 20. člena statuta delniške družbe uprava sklicuje
8. sejo skupščine delničarjev
družbe Begrad d.d. gradbeništvo,
trgovina, inženiring, Novo mesto,
Kočevarjeva 2,
ki bo v četrtek dne 23. 8. 2001, ob 13.
uri v konferenčni dvorani Hotela Krka v Novem mestu z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine: predsednika, preštevalke glasov in notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Za predsednika skupščine se imenuje:
Marijo Pečjak Požek.
Za preštevalce glasov se imenujejo: Sandi Grabrijan, Čurk Irena, Jankovič Alenka.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Janez Ferlež.
2. Obravnava letnega poročila poslovanja za leto 2000 z mnenjem revizorja in
mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju delniške družbe za leto
2000 po predlogu uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta ter z revizijskim
poročilom.
3. Sprejem sklepa o razporeditvi čistega
dobička iz leta 2000 in 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se:
1. dobiček delniške družbe Begrad iz
poslovnega
leta
2000
v
višini
138,946.103,33 SIT razporedi:
– v rezerve 69,473.052 SIT,
– za
nerazporejeni
dobiček
69,473.051,33 SIT;
2. del nerazporejenega čistega dobička iz leta 1999 v višini 19,513.800 SIT se
razporedi za izplačilo dividend lastnikom delnic, kar znese 60 SIT bruto dividende na
delnico.
Do dividende so upravičeni tisti lastniki
imenskih delnic, ki so vpisani kot lastniki v
delniško knjigo pri KDD na dan zasedanja
skupščine. Družba bo delničarjem izplačala
dividende v roku 30 dni po sprejetem sklepu na skupščini.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta.
Predlog sklepa:
2. Sprejmejo se spremembe statuta po
predlogu uprave tako, da se dosedanje besedilo statuta v 1., 2., 3., 15., in 16. členu
nadomesti z novim, ki je priloga tega sklepa.
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Upoštevaje prej navedene spremembe
statuta se izdela notarski zapis čistopisa statuta in novo številčenje členov statuta.
5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave in nadzornega sveta o oblikovanju
sklada lastnih delnic za namene iz 240. člena ZGD v višini desetih odstotkov osnovnega kapitala družbe. Sklad se oblikuje iz sredstev rezerv nad obveznimi rezervami osnovnega kapitala in dodatno v kolikor ta vir ne
zadostuje iz sredstev revalorizacijskega popravka kapitala.
6. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) na podlagi odstopne izjave se razreši
dosedanjega člana nadzornega sveta Mirana Gombača dipl. inž. gradbeništva;
b) na predlog nadzornega sveta skupščina za nadomestnega člana nadzornega
sveta imenuje Julija Nemaniča dipl.ing.
gradbeništva, za čas do poteka mandata
sedanjega nadzornega sveta.
7. Imenovanje revizorja za revizijo poslovanja v letu 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za sestavo revizije poslovanja družbe za leto 2001 imenuje revizijska družba
Dinamic d.o.o. Novo mesto.
8. Informacija o poslovni politiki, poslih
in gospodarskem načrtu družbe v letu 2001.
Predlog sklepa: sprejme se podana informacija.
Vse gradivo za dnevni red skupščine je
delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
na sedežu družbe Begrad d.d. na Kočevarjevi 4, vsak delovni dan od 10. do 12. ure
od dneva objave dnevnega reda.
Delničarji lahko v desetih dneh po objavi
sklica skupščine, pisno predlagajo dopolnitev dnevnega reda in nasprotne predloge,
ki morajo biti obrazloženi.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD na
dan 21. 8. 2001 in bodo, sami ali preko
svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev, prijavili svojo udeležbo na skupščini,
pred zasedanjem skupščine od 12. do 13.
ure v Konferenčni dvorani Hotela Krka. Zastopnik delničarja se mora pred sejo izkazati s pisnim pooblastilom. Glasovanje na
skupščini bo javno.
Če bo sklic skupščine neuspešen jo bomo ponovili istega dne ob 14. uri. V primeru
ponovnega sklica je skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih delnic, oziroma
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Begrad d.d.
uprava
direktor Franc Panjan
Ob-52308
Na podlagi 7. člena statuta delniške družbe Metalka zastopstva holding d.d., Ljubljana, Dalmatinova 2, sklicuje uprava družbe
7. sejo skupščine družbe
Metalka zastopstva holding d.d.,
ki bo dne 20. 8. 2001 ob 9. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Dalmatinova 2/III.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Izvolitev predsednika skupščine, njegovega namestnika in dveh preštevalcev
glasov.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine, njegov namestnik in dva preštevalca glasov po predlogu uprave družbe.
3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: imenuje se revizor po
predlogu uprave.
4. Sprejem letnega poročila za leto
2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 2000 po predlogu uprave in na
podlagi poročila ter mnenja nadzornega sveta družbe.
5. Razporeditev dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: dobiček ustvarjen v letu
2000 se razporedi v skladu s predlogom
uprave družbe.
6. Informacije delničarjem.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so svojo udeležbo pismeno najavili upravi
družbe vsaj 3 dni pred datumom seje, ki se
na skupščini izkažejo z delnicami oziroma
potrdili o vpisu in vplačilu delnic oziroma
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki predložijo pismena pooblastila.
Poziva se udeležence skupščine, da se
ob prihodu na skupščino prijavijo pri Majdi
Turšič v tajništvu družbe najmanj 20 minut
pred objavljenim pričetkom seje skupščine,
da podpišejo listo prisotnih ter prevzamejo
glasovalni listek.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe pri
Majdi Turšič v tajništvu družbe vsak dan od
8. do 12. ure.
Delničarji lahko svoje protipredloge, ki
morajo biti pismeni in obrazloženi, vložijo v
roku znotraj 7 dni od te objave sklica skupščine, priporočeno po pošti ali neposredno
v tajništvu družbe na njenem sedežu.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne
20. 8. 2001 ob 10. uri v istih prostorih. Na
ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Metalka zastopstva holding d.d.
direktor družbe Oblak Jože dipl. ek.
Ob-52354
Na podlagi določil 28. člena statuta MIP
d.d., sklicuje uprava družbe
šesto redno skupščino družbe,
ki bo 21. 8. 2001 ob 12. uri na sedežu
družbe MIP d.d. v Novi Gorici, Panovška c.
1, v sejni dvorani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Andreja Costantinija. Za
preštevalki glasov se imenujeta:
1. Magdalena Saksida,
2. Zdenka Vidmar.
Za zapisnikarja se imenuje Jožico Vidmar.
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Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Eva Lučovnik iz Nove Gorice, Bevkov
trg 2.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2000 in
predloga za razporeditev dobička za leto
2000.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo o poslovanju za leto 2000 na
predlog uprave, z mnenjem nadzornega
sveta in revizijske hiše, iz katerega izhaja,
da je družba poslovala z dobičkom. Čisti
dobiček v višini 62,255.736,40 SIT ostane
nerazporejen.
4. Razporeditev čistega dobička za leto
1995.
Predlog sklepa: skupščina sprejme na
predlog uprave in mnenjem nadzornega sveta razporeditev čistega dobička za leto 1995
v višini 32,319.059,20 SIT in pripadajočega
učinka
revalorizacije
v
višini
16,137.608,20 SIT v proste rezerve.
5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2001.
Predlog sklepa: za revizorja se za poslovno leto 2001 imenuje revizorsko družbo Podboršek k.d., Predstavništvo Nova
Gorica, Cankarjeva 62.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na upravi MIP d.d. ob ponedeljkih in sredah od 13. do 14. ure pri Pavlu
Mermolja.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Nasprotni predlogi delničarjev k
posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki obrazloženi in oddani v
tajništvu uprave MIP d.d. Nova Gorica, Panovška 1, v sedmih dneh po objavi tega
sklica.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
v tajništvu uprave MIP d.d. pisno prijavijo
svojo udeležbo in so vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana (vpisani vključno do 30. 7. 2001). Pooblastilo pooblaščencev in zastopnikov mora
biti pisno.
Člani nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami, ki jih udeleženci prejmejo ob vstopu na skupščino. Za sprejem
skupščinskih sklepov je potrebna večina
oddanih glasov delničarjev (navadna večina).
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 14. uri (dve
uri kasneje) v istih prostorih. Po ponovnem
sklicu, skupščina odloča, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Dvorana, v kateri bo skupščina bo odprta eno uro pred uradnim začetkom. V tem
času se bodo delile glasovnice.
MIP d.d., Nova Gorica
direktor uprave
Jože Testen, dipl. inž.
Št. 39/01
Ob-52355
Uprava Informatike, inforamcijske storitve in inženiring, d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor, vabi delničarje na
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5. sejo
skupščine družbe Informatika,
informacijske storitve in inženiring, d.d.
Uprava sklicuje skupščino dne 23. avgusta 2001 ob 11. uri na sedežu družbe Vetrinjska 2, Maribor.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
Uprava odpre skupščino in ugotovi, ali je
na skupščini zastopanih toliko glasovalnih
delnic, da skupščina lahko zaseda. Uprava
obvesti skupščino o notarju, ki piše zapisnik.
2. Izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Na predlog uprave se izvoli za predsednika skupščine Radeta Kneževiča in za
preštevalki glasov Ireno Lorencin in Zdenko
Zabavnik.
3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna.
4. Seznanitev z dnevnim redom.
Predsednik seznani skupščino z dnevnim redom.
5. Obravnava in odločanje o revidiranem
poročilu o poslovanju v letu 2000.
Mnenje nadzornega sveta: nadzorni svet
predlaga skupščini, da sprejme letno poročilo uprave za leto 2000 v predloženem
besedilu.
Predlog uprave: skupščina sprejme letno poročilo za leto 2000 v predloženem
besedilu.
6. Obravnava in odločanje o pokrivanju
izgube v letu 2000.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme sklep o pokrivanju izgube za leto 2000 v predloženem besedilu.
7. Obravnava in odločanje o poslovnih
ciljih in možnostih v letu 2001.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme cilje poslovanja v
letu 2001 v predlaganem besedilu.
8. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme sklep o spremembi števila članov nadzornega sveta družbe v
predlaganem besedilu.
9. Volitve članov nadzornega sveta.
Največji delničarji predlagajo naslednje
kandidate za člane novega nadzornega sveta:
Bertalanič Jožefa, univ. dipl. inž. el.
Božič Marijo, univ. dipl. ek.,
Porenta Marjana, univ. dipl. inž. str.,
Valentinčič Davida, univ. dipl. inž. kem.,
Vojsk Stanislava, univ. dipl. inž. el.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
skupščina izvede volitve članov nadzornega
sveta.
10. Seznanitev skupščine s člani nadzornega sveta, ki jih je izvolil svet delavcev
družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in predloženo družbi
vsaj deset dni pred zasedanjem skupščine
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi dne 14. 8. 2001 in ki
pisno prijavo osebno oddajo ali s priporočeno pošto pošljejo družbi deset dni pred
zasedanjem oziroma najkasneje tri dni pred
sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred začetkom
seje prijavijo v tajništvu družbe in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenci delničarjev priložijo tudi pooblastilo.
Gradivo
Gradivo za skupščino, je na sedežu družbe na vpogled vsak delovni dan pri Ireni
Lorencin od 10. do 12. ure in pri Valentini
Grad od 10. do 12. ure v poslovnih prostorih v Ljubljani, Hajdrihova 2 do vključno
17. 8. 2001.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda in predloge glede dnevnega
reda, glede katerih žele, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina vnovič sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Informatika,
informacijske storitve in inženiring,
d.d.,
Maribor
uprava družbe
Št. 39/2001
Ob-52356
Uprava družbe Bohor Žaga in furnirnica
d.d. Šentjur, Leona Dobrotinška 9, sklicuje
5. sejo skupščine
Bohor Žaga in furnirnica d.d., Šentjur,
Leona Dobrotinška 9
ki bo dne 23. 8. 2001 ob 12. uri v menzi
družbe Bohor Žaga in furnirnica d.d. Šentjur, Leona Dobrotinška 9.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine.
Uprava otvori skupščino.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izvoli se predlaganega predsednika
skupščine in dva preštevalca glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka Jasna Bečaj Božičnik.
3. Obravnava in odločanje o letnem poročilu za leto 2000 z revizijskim poročilom
in mnenjem nadzornega sveta.
Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se sprejme letno poročilo za leto 2000 v predloženem besedilu.
4. Obravnavanje in odločanje o pokrivanju izgube leta 2000.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
je predlog sklepa: izguba iz leta 2000 v
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višini 115,777.396,91 SIT se pokriva iz revalorizacijskega popravka rezerv v celoti.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja za leto 2001 se imenuje pooblaščena revizorska hiša AB-EKO d.o.o., Trg M.A.
Plenčiča 23, Solkan.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: ugotovi se, da s 27. 11. 2001 poteče mandat
članoma nadzornega sveta Jager Ivanu in
Rot Robertu kot predstavnikoma delničarjev.
Izvolita se nova člana nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev Lešnjak Miro, Polanškova 19, Ljubljana - Črnuče in Rot Robert, Škocjan 24, Koper, za mandatno obdobje štirih let od 28. 11. 2001.
7. Obravnava in sprejem sklepa o preoblikovanju družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
Delniška družba Bohor Žaga in furnirnica d.d. Šentjur, Leona Dobrotinška 9, se
preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo Bohor Žaga in furnirnica
d.o.o. Šentjur, Leona Dobrotinška 9, Sedež družbe, dejavnost ter osnovni kapital
ostanejo enaki.
Ugotovi se, da ima lahko družba, vsled
pridobljenega dovoljenja MEOR, več kot 50
družbenikov, katerih število in seznam sta
razvidna iz knjige delničarjev, ki jo je na
presečni dan 31. 7. 2001 izdala KDD. Delnice z nominalno vrednostjo vsake 1.000
SIT, se spremenijo v poslovne deleže po
enaki nominalni vrednosti tako, da nominalna vrednost vsakega delničarja predstavlja
njegov osnovni delež, ki je razviden iz knjige delničarjev, ki jo je na presečni dan 31.
7. 2001 izdala KDD.
Delničarjem, ki si do presečnega dne ne
bodo zagotovili dovolj delnic (najmanj 14)
za pridobitev vsaj enega osnovnega vložka,
ki mora imeti z zakonom predvideno minimalno nominalno vrednost 14.000 SIT, se
izplača primerna denarna odpravnina. Tako
prevzete delnice se spremenijo v lastni poslovni delež.
Sprejme se družbena pogodba, ki je priloga in sestavni del sklepa.
Vsled preoblikovanja družbe, članom
nadzornega sveta in direktorju mandat preneha in se na podlagi določil družbene pogodbe za direktorja imenuje Karner Bojan.
Ta sklep začne veljati, ko je preoblikovanje vpisano v sodni register.
Izjava družbe, skladno s 4. odstavkom
542. člena ZGD: delničarjem, ki bodo nasprotovali sprejemu te točke dnevnega reda,
družba zagotavlja pridobitev njihovih s preoblikovanjem nastalih poslovnih deležev za
primerno odškodnino.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci. Pooblatilo
mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe na
dan 31. 7. 2001, njihovi pooblaščenci in
zastopniki.
Glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo dostavijo družbi vsaj tri
dni pred skupščino.
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Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred pričetkom
seje prijavijo predstavniku družbe na mestu,
kjer bo potekala seja in s podpisom potrdijo
svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo
na skupščini se fizične osebe izkažejo z
osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa s pisnim pooblastilom.
Gradivo za skupščino s celovitimi predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, za katere želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica.
Bohor d.d., Šentjur
uprava
Ob-52357
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in statuta Savinjske borzno posredniške družbe vabimo vse delničarje na
6. skupščino Savinjske borzno
posredniške družbe, d.d.,
ki bo v torek, 21. 8. 2001 ob 15. uri v
sejni sobi (IV. nadstropje - terasa) poslovne
stavbe Gradis na Šmartinski 134a.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli Draga Trbanca, za preštevalki glasov se izvolita Nada Rebernik in Mojca
Lazar, skupščini prisotvuje notarka Marina
Ružič-Tratnik.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta skupščina sprejme letno poročilo za leto 2000.
3. Pokrivanje izgube.
Predlog sklepa: izguba poslovnega leta
2000 v višini 1,551.415,92 SIT se pokriva
iz bodočih prihodkov.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za leto 2001
imenuje KPMG Slovenija, d.o.o.
5. Imenovanje novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
novega člana nadzornega sveta Nedo Poljanec.
Vsak nov predlog spremembe dnevnega
reda mora biti v pisni obliki, obrazložen in
vložen v roku 7 dni po objavi tega sklica.
Delničarji se lahko udeležijo seje skupščine in uresničijo svojo glasovalno pravico,
če svojo udeležbo prijavijo upravi družbe na
naslov Savinjska borzno posredniška družba d.d., Šmartinska c. 134a, 1122 Ljubljana vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščene predstavnike delničarjev prosimo, da se pri ugotavljanju sklepčnosti izkažejo s pooblastilom za zastopanje.
Delničarjem bomo gradivo za skupščino
poslali po pošti.
Če skupščina v prvem sklicu ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane pol ure
kasneje. Na ponovnem zasedanju skupšči-

na veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Savinjska borzno
posredniška družba d.d., Žalec
uprava družbe
Ob-52358
Na podlagi določila 283. člena Zakona
o gospodarskih družbah in F člena statuta
sklicuje direktor delniške družbe KOTO Miklošičeva 5, Ljubljana
8. skupščino
družbe KOTO d.d., Ljubljana,
ki bo v sredo, 22. 8. 2001, ob 10. uri na
sedežu družbe na Miklošičevi 5 v Ljubljani.
Predlog dnevnega reda:
1. Odprtje skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Saša Koštial, za preštevalki glasov Ema Urh in Tanja Vene, za notarko
Nada Kumar.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 2000 skupaj z mnenjem nadzornega sveta.
4. Delitev dobička.
Predlog sklepa:
4.1. Čisti dobiček za leto 2000, v višini
341,625.048 SIT ostane nerazporejen.
4.2. Dividende v višini 95,696.640 SIT,
kar znaša 120 SIT bruto na delnico, se izplačajo iz nerazporejenega dobička za leto
1998 s pripadajočo revalorizacijo do dneva
izplačila.
4.3. Do izplačila dividende je upravičen
delničar, ki je lastnik delnic vpisanih v delniško knjigo pri KDD na dan 14. 8. 2001.
4.4. Dividende se izplačajo do 30. 9.
2001.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe KOTO se imenuje Revizijska družba Ernst &
Young d.o.o., Ljubljana.
6. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničarji in
pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumentom oziroma s podpisanim pooblastilom pooblaščenca.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
vpisani v delniško knjigo, na dan 14. 8.
2001 in ki najmanj tri dni pred dnevom skupščine prijavijo svojo udeležbo na sedežu
družbe.
Prosimo udeležence, da se prijavijo na
sedežu družbe pol ure pred začetkom zasedanja, da bodo lahko prevzeli glasovnice
za glasovanje na skupščini.
Na sedežu družbe so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev.
Gradivo za skupščino in predlogi za vse
točke dnevnega reda, so delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe Miklošičeva 5, vsak delavnik od 10. do
12. ure.
KOTO d.d., Ljubljana
direktor družbe
Miro Sotlar s. r.
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Ob-52385
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe
Kremen d.d., Industrija in rudniki nekovin,
Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo
mesto, sklicuje uprava družbe
3. skupščino
družbe Kremen d.d. Novo mesto,
ki bo v sredo dne 22. 8. 2001 ob 10. uri
v sejni sobi družbe, na Topliški cesti 2, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev navzočnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je
na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko zaseda.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednico skupščine Natašo Mahne, za preštevalca glasov pa Danila Korena in Jožeta
Cemiča.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe v letu 2000.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo uprave o poslovanju družbe v
letu 2000 z mnenjem pooblaščenega revizorja in mnenjem nadzornega sveta družbe.
4. Razporeditev dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta sprejme sklep: “Dobiček iz leta
2000 v višini 19,682.633,67 SIT ostane
nerazporejen.
5. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2001 imenuje revizijska hiša Elstar Consulting d.o.o. Velenje.
6. Sklepanje o izvolitvi članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi poteka mandata
skupščina imenuje nova člana nadzornega
sveta, predstavnika delničarjev: Nataša Mahne, Darinka Jagarinec, za mandatno obdobje dveh let od dneva skupščine dalje.
Skupščina se seznani z imenovanjem člana
nadzornega sveta, predstavnika zaposlenih.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pooblastila za zastopanje na skupščini družbe je potrebno deponirati v tajništvu družbe, kjer mora biti hranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Vsak
delničar
ali
njegov
pooblaščenec naj prijavi svojo udeležbo na
skupščini družbe v pisni obliki, najkasneje
do vključno 18. 8. 2001.
Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
sobo, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.
Popolno gradivo za 3. skupščino družbe
je delničarjem na vpogled pri direktorju družbe ali pri vodji ekonomskega sektorja družbe, in sicer vsak delovni dan od objave
sklica skupščine, do dneva zasedanja skupščine, od 8. do 9. ure.
Delničarje vabimo, da utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine upravi družbe, ter ji tako omogočijo pravočasno pripravo njenih stališč.
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Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna za odločanje, se bo ponovno sestala eno uro kasneje z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala družbe.
Kremen d.d. Novo mesto
uprava
Ob-52387
Direktorica družbe Vipa d.d. Nova Gorica sklicujem
12. redno skupščino
Vipa družbe za finančno poslovanje in
razvoj d.d. Nova Gorica,
ki bo v sredo, 29. avgusta 2001 ob
11. uri v sejni sobi Banke Vipa d.d., Erjavčeva ulica 2, Nova Gorica in predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednico skupščine in dve preštevalki glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka Eva
Lučovnik.
2. Letno poročilo družbe Vipa d.d. Nova
Gorica za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo družbe Vipa d.d. Nova Gorica
za leto 2000 z mnenjem nadzornega sveta.
3. Razdelitev dobička.
Predlog sklepa: skupščina, na predlog
uprave in na podlagi mnenja nadzornega
sveta odloča, da se dobiček leta 2000 v
znesku 27,943.074,89 SIT se razporedi
za:
– dividende: 14,069.700 SIT,
– nagrade članom nadzornega sveta in
upravi: 600.000 SIT,
– nerazporejeni
dobiček:
13,273.374,89 SIT.
Dividenda znaša 4.860 SIT bruto na eno
delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende za leto 2000 najkasneje v 15 dneh
od sprejema sklepa na skupščini, na način,
ki ga določi uprava družbe. Do dividende so
upravičeni lastniki navadnih imenskih delnic
družbe Vipa d.d. Nova Gorica, vpisani v delniško knjigo na dan 30. 6. 2001.
4. Razrešitev in izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlogi sklepov:
4.1. Zaradi odstopa s funkcije članice
nadzornega sveta družbe se razreši Majdo
Željan.
4.2. Za člana nadzornega sveta se izvoli
Nives Toroš in Zvonka Šulerja, oba z mandatno dobo štirih let, šteto od dneva izvolitve na skupščini.
5. Sprememba statuta:
Predlogi sklepov:
5.1. Spremeni se tretji odstavek tretjega
člena statuta, ki se na novo glasi: “Sedež je
v Novi Gorici, Erjavčeva ulica 2.”
5.2. Iz statuta se črta 7. člen.
5.3. Spremeni se sedemintrideseti člen
statuta, ki se na novo glasi:
“Dobiček družbe po letnem obračunu se
na predlog uprave in v skladu z veljavnimi
predpisi razporedi na podlagi sklepa skupščine družbe na:
– rezerve družbe
– dividendo, ki pripada delničarjem,
– druge sklade družbe,

– del, ki pripada upravi in nadzornemu
svetu,
– del dobička, ki ostane nerazporejen.
Nerazporejeni dobiček se uporabi za izplačilo dividende v letih, ko bi je ne bilo
mogoče izplačati iz doseženega dobička
oziroma za druge namene v skladu z zakonom.
Dividenda se izplača delničarjem enkrat
letno na njihov račun v rokih, v višini in na
način, kot ga določi skupščina družbe.
Pod istimi pogoji se izplačuje tudi del
dobička, ki ga skupščina družbe nameni
upravi in članom nadzornega sveta.
Uprava izplača dividende delničarjem
najpozneje v 15 dneh po seji skupščine, ki
je sprejela delitev dobička.”
5.4. Skupščina pooblašča upravo, da
pripravi prečiščeno besedilo statuta v skladu s sprejetimi spremembami, z upoštevanjem ustreznega preoštevilčenja zaporedja
členov in prijavi spremembo statuta za vpis
v sodni register.
6. Imenovanje finančnega revizorja za
leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
finančnega revizorja za leto 2001 revizijsko
družbo KPMG Slovenija d.o.o., management, consulting in revizija, Ljubljana
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji. Do glasovanja so upravičeni delničarji,
vpisani v delniško knjigo vsaj 5 delovnih dni
pred dnevom skupščine (vpisani do 22. 8.
2001) in ostanejo vpisani do konca seje,
ter so svojo udeležbo na skupščini prijavili
upravi najkasneje tri dni pred skupščino.
Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi pooblaščenci, predložijo pred začetkom skupščine veljavno pooblastilo.
Vsi delničarji prejemejo vabilo na skupščino z gradivom in predlogi sklepov.
Vipa, d.d., Nova Gorica
direktorica
Št. 12/2001
Ob-52401
Na podlagi določil statuta družbe Frizarti
družba za upravljanje, d.d. sklicujem
3. sejo skupščine delniške družbe
Frizarti družba za upravljanje, d.d.,
Kopališka ul. 1, Domžale,
ki bo dne 23. 8. 2001 ob 13. uri v
Ljubljani, Tavčarjeva 6/I, v pisarni notarja
Jožeta Dernovška z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi ali je
na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko veljavno zaseda.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina izvoli za predsednico skupščine Stanko Božnar za preštevalko glasov,
Nevenko Golob, zasedanju prisostvuje povabljeni notar Jože Dernovšek.
3. Letno poročilo Frizarti družba za
upravljanje, d.d., za leto 2000.
Predlog sklepa uprave z mnenjem nadzornega sveta: skupščina sprejme letno poročilo delniške družbe Frizarti družba za
upravljanje, d.d., za leto 2000 v predloženem besedilu.
4. Letno konsolidirano poročilo skupine
družb Frizarti družba za upravljanje, d.d., in
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družbe Česalnice Ljubljana d.d., Ljubljana
za poslovno leto 2000.
Predlog sklepa uprave z mnenjem nadzornega sveta: skupščina sprejme konsolidirano letno poročilo skupine družb Frizarti
družba za upravljanje, d.d., in družbe Česalnice Ljubljana d.d., za poslovno leto
2000 v predloženem besedilu.
5. Delitev dobička za leto 2000.
Predlog sklepa uprave z mnenjem nadzornega sveta: skupščina sprejme predlagano delitev dobička za leto 2000 in nerazporejenega dobička iz preteklih let v skupnem znesku 1,385.589,46 SIT tako, da
se odvede v rezerve 120.909,46 SIT, v
obliki
dividend
izplača
delničarjem
1,264.680 SIT. Dividenda v višini 45 SIT
bruto na delnico bo izplačana delničarjem,
ki so vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja skupščine. Dividende bodo izplačane
dne 10. 11. 2001.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo računovodskih izkazov Frizarti družba
za upravljanje, d.d. ter konsolidiranih računovodskih izkazov skupine družb Frizarti družba za upravljanje, d.d. in Česalnice Ljubljana d.d., Ljubljana za poslovno leto 2001
skupščina imenuje revizijsko hišo Ernst &
Young d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.
Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Delničarjem, je gradivo na vpogled na sedežu
družbe vse delovne dni od 11. do 12. ure.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja ali njegovim potrdilom o lastništvu delnic. Pooblastilo ni potrebno overiti pri notarju.
Delničarji lahko v 7 dneh od objave tega
sklica sporočijo upravi svoje nasprotne predloge.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane v
istem prostoru, z istim dnevnim redom in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
Frizarti družba za upravljanje, d.d.
uprava
Stanka Božnar
Ob-52405
Na podlagi 26. člena statuta delniške
družbe Alpinum d.d. Ribčev laz 50, Bohinjsko jezero, uprava družbe sklicuje
3. skupščino
družbe Alpinum d.d.,
ki bo v sredo, dne 29. 8. 2001 ob 13.
uri v prostorih hotela Zlatorog, Ukanc 65,
4265 Bohinjsko jezero.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se imenuje
odv. Dušan Kecman,
– za nadzornike glasovanj se izvoli Marjano Cesar, Ljudmilo Sivic in Martino Urh.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo družbe za leto 2000 po predlogu uprave in na podlagi mnenja nadzornega sveta.
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3. Pokrivanje izgube.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se izguba
iz preteklih let v višini 288,069.479,18 SIT
pokrije v breme revalorizacijskega popravka rezerv v višini 236,383.713,90 SIT in v
breme rezerv 51,685.765,28 SIT.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: vzame se na znanje
odstop člana nadzornega sveta Jožeta Skumavca. Za novega člana nadzornega sveta
se izvoli Alenko Tomšič univ. dipl. ek., stanujočo Moše 2c, Smlednik, z mandatom
do prenehanja članov nadzornega sveta
imenovanih na skupščini dne 23. 12.
1999.
Skupščina je obveščena o spremembi
člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev.
5. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: za revizorja družbe Alpinum d.d. za poslovno leto 2001 se imenuje
Auditor, revizijska družba d.o.o., Murkova
4, Ptuj.
Udeležba na skupščini
Skupščine se imajo pravico udeležiti in
glasovati delničarji in njihovi pooblaščenci in
zastopniki le, če so vpisani v delniško knjigo
in svojo udeležbo pisno prijavijo družbi tako,
da prijava pride na sedež družbe najkasneje
v ponedeljek 27. 8. 2001.
Udeležba se prijavi osebno ali po telefaksu, telegramu ali s priporočeno pošto.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred pričetkom
seje, prijavijo z osebno izkaznico ali drugim
indentifikacijskim dokumentom in s podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini
in prevzamejo glasovalne lističe.
Gradivo skupščine vključno s predlogom
sprememb statuta je na vpogled na sedežu
družbe, Ribčev Laz 50, Bohinjsko jezero tajništvo, vsak delovnik med 9. in 11. uro.
Alpinum, turistično podjetje d.d.
uprava družbe
Ob-52433
Na podlagi 6.6. točke statuta delniške
družbe Marles, načrtovanje in gradnja sodobnih hiš in investicijskih objektov d.d.,
Limbuška c. 2, Maribor, direktor družbe v
funkciji uprave sklicuje
4. sejo skupščine
družbe Marles, načrtovanje in gradnja
sodobnih hiš in investicijskih objektov
d.d.,
ki bo v četrtek, 23. avgusta 2001 s pričetkom ob 12. uri v sejni dvorani Zavarovalnice Maribor d.d. Cankarjeva ul. 3, Maribor
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje delovnih teles skupščine (predsednika skupščine, preštevalcev
glasov) in seznanitev o prisotnosti notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
– za predsednico skupščine se imenuje
Stanka Osterc,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Mateja Razlag in Bogdan Božac,
– ugotovi se, da skupščini prisostvuje
vabljeni notar Stanislav Bohinc iz Maribora.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila uprave družbe za leto 2000 z revidiranimi

računovodskimi izkazi in mnenjem revizijske družbe.
Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: sprejme se letno poročilo o poslovanju družbe za leto
2000 z revidiranimi računovodskimi izkazi
in mnenjem revizijske družbe v predloženem besedilu.
3. Obravnava in sprejem predloga o
pokritju izgube družbe v letu 2000.
Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: izguba družbe
v letu 2000 ostane nepokrita in bo o pokrivanju skupščina odločala v naslednjih
petih letih.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2001.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizijsko družbo za leto 2001 skupščina
imenuje revizijsko družbo “Revizija, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Maribor”.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji družbe, ki so vpisani v delniško knjigo
po stanju zadnjega dne prijave na skupščino oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Delničarji družbe lahko
dajo pooblastila za udeležbo in glasovanje v skladu z zakonskimi določbami, kar
pomeni, da mora biti pooblastilo pisno in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo udeležbo na skupščini
najavili najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine v pisni obliki. Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo v istem roku poslati
tudi pisna pooblastila, zakoniti zastopniki
pa dokaz o statusu zakonitega zastopnika.
Delničarje, njihove pooblaščence in zakonite zastopnike prosimo, da se zaradi
ugotavljanja sklepčnosti skupščine in prevzema glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred sklicem. Identifikacija bo potekala na podlagi
ustreznega identifikacijskega dokumenta
(osebna izkaznica, potni list…).
Popolno gradivo za skupščino družbe,
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu uprave vsak delovni dan od
11. do 13. ure. Delničarje prosimo, da
morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od
objave sklica.
Nasprotni predlog mora biti jasen in
razumno utemeljen.
Skupščina je sklepčna (prvi sklic), če
bo ob sklicu prisotnih vsaj 15 % zastopanega osnovnega kapitala. Če skupščina
ob sklicu ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine (drugi sklic) z istim
dnevnim redom isti dan ob 12.30 na mestu prvega sklica. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Marles, d.d., Maribor
uprava – direktor
Slavko Cimerman, univ. dipl. ek.
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Ob-52440
Uprava delniške družbe Varnost Kranj
d.d., Kranjska varnostna družba, Bleiweisova c. 20, v Kranju, sklicuje na podlagi tč. 7.3
statuta
šesto skupščino
delniške družbe Varnost Kranj d.d.,
ki bo 30. 8. 2001, ob 10. uri, v prostorih Varnost Kranj d.d., Kranjska varnostna
družba, Bleiweisova c. 20, 4000 Kranj z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
a) za predsednika skupščine se izvoli Miro Erzina;
b) za preštevalca glasov se izvoli Branko
Malešič in Tina Sajovec.
2. Letno poročilo uprave za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina sprejme revidirano letno poročilo za leto 2000.
3. Razporeditev dobička družbe za leto
2000.
Predlog sklepa: dobiček v višini
5,702.719,74 SIT ostane nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina imenuje za revizorja družbe za leto
2001 družbo Podboršek, Revizijska družba
d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana.
Gradivo za dnevni red skupščine s predlogi je na vpogled vsem delničarjem na
sedežu družbe Varnost Kranj d.d., Bleiweisova c. 20, v Kranju, v tajništvu predsednika
uprave, vsak delovni dan od 8. do 15. ure.
Skupščina je sklicana za 30. 8. 2001,
ob 10. uri. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne, ob 10.30 ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji osebno, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pismeno. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki se izkažejo na skupščini z osebnim,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
še z izpiskom iz sodnega registra.
Delničarji, ki se osebno udeležijo skupščine morajo predložiti vabilo na katerem je
napisano število delnic.
Člani uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi če niso delničarji.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec mora najaviti svojo udeležbo na skupščini najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Varnost Kranj d.d.
uprava
Št. 1139/2001
Ob-52484
Na podlagi določil VII. Poglavja statuta
Pohištva Brežice, d.d. sklicujem
7. sejo skupščine
Pohištva Brežice, proizvodnja in
prodaja pohištva, d.d.,
ki bo 23. 8. 2001 ob 12. uri na sedežu
družbe na Aškerčevi 7 v Brežicah.
Uprava družbe predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
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Predlog sklepa uprave: skupščina družbe izvoli predsednika, zapisnikarja ter dva
preštevalca glasov po predlogu uprave. Seji
bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2000 z revizorjevim mnenjem.
Predlog sklepa uprave: sprejme se letno
poročilo o poslovanju družbe za leto 2000

– v breme rezerv
– v breme revalorizacijskega
popravka rezerv
Skupaj:

z revizorjevim mnenjem na podlagi predloga uprave in mnenja nadzornega sveta.
3. Sklepanje o pokrivanju izgube iz leta
2000.
Predlog sklepa uprave: na podlagi predloga uprave in mnenja nadzornega sveta
se izguba iz leta 2000 v višini
46,853.319,39 SIT pokrije v breme rezerv
in revalorizacijskega popravka rezerv in sicer:

21,257.351,01 SIT

45,37%

25,595.968,38 SIT
46,853.319,39 SIT

54,63%
100%

4. Sprejem letnega poročila o poslovanju Podjetja za zaposlovanje in usposabljanje invalidov TP Intarzija, d.o.o.
Predlog sklepa uprave: sprejme se letno
poročilo o poslovanju Podjetja za zaposlovanje in usposabljanje invalidov TP Intarzija,
d.o.o.
5. Sklepanje o razporeditvi dobička Podjetja za zaposlovanje in usposabljanje invalidov TP Intarzija, d.o.o.
Predlog sklepa uprave: dobiček podjetja v višini 412.796,13 SIT se razporedi:
– za povečanje osnovnega
kapitala v višini
247.697,29 SIT
– v rezerve v višini
165.098,84 SIT
Skupaj:
412.796,13 SIT
6. Sprejem sklepa o dokapitalizaciji Podjetja za zaposlovanje in usposabljanje invalidov TP Intarzija, d.o.o.
Predlog sklepa uprave: na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah se dokapitalizira osnovni kapital. Podjetja za zaposlovanje in usposabljanje invalidov TP Intarzija, d.o.o. tako, da znaša osnovni kapital
2,800.000 SIT. Osnovi kapital se poveča iz
naslova revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala ter iz nerazdeljenega dobička
iz leta 2000.
7. Sprejem predlogov sprememb in dopolnitev ter čistopisa akta o ustanovitvi Podjetja za zaposlovanje in usposabljanje invalidov TP Intarzija, d.o.o.
Predlogi sklepov uprave:
1. 10. točka v I. poglavju akta se spremeni tako, da glasi:
Osnovni kapital (osnovna glavnica) družbe znaša 2,800.000 SIT.
2. 21. točka v III. poglavju akta se spremeni tako, da glasi:
V vlogi skupščine, kot organa upravljanja, nastopa zakoniti zastopnik edinega družbenika.
Kolikor je v družbi več družbenikov, se
določila prvega odstavka razveljavijo.
3. Sprejeme se spremenjen predlog čistopisa akta o ustanovitvi Podjetja za zaposlovanje in usposabljanje invalidov TP Intarzija, d.o.o.
8. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2001 se na predlog nadzornega
sveta imenuje družba Dinamic, Revizijska
družba, d.o.o. Novo mesto.
9. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta-predstavnikov kapitala.

Predlog sklepa uprave: razrešijo se naslednji člani nadzornega sveta-predstavniki
kapitala: Marko Konič, Marko Mohar in Anton Černič.
Za nove člane nadzornega sveta pa se
imenujejo: Zvone Novina, Ada Gole-Grandovec, Cirila Surina-Zajc.
Člani nadzornega sveta predstavniki zaposlenih ostanejo že imenovani.
10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo tri dni pred skupščino. Skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje 24 ur
pred sejo skupščine.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo pred vhodom v prostor, kjer bo skupščina potekala z osebno
izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom najmanj 15 minut pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice.
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan na sedežu družbe v SKS, in
sicer od 11. do 13. ure.
Predlogi delničarjev: delničarji, njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki v sedmih dneh po objavi sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo upravi razumno
utemeljene nasprotne predloge ali dopolnilne predloge k dnevnemu redu.
Ponovno zasedanje skupščine: če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna,
nastopi eno-urni odmor, po poteku katerega se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Pohištvo Brežice d.d.
uprava
Matjaž Kitek, inž.
Ob-52487
Na podlagi 40. člena statuta Nama d.d.
Ljubljana uprava sklicuje
7. redno sejo skupščine
delničarjev Nama Trgovsko podjetje
d.d. Ljubljana,
ki bo v torek, dne 28. avgusta 2001 ob
13. uri na sedežu družbe Nama Trgovsko
podjetje d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, v sejni
sobi, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
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Predlog sklepa uprave: skupščina družbe izvoli predsednika in dva preštevalca
glasov po predlogu uprave. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Letno poročilo o poslovanju družbe
za leto 2000 z mnenjem pooblaščenega
revizorja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina družbe sprejme poročilo
uprave in mnenje nadzornega sveta o poslovanju družbe ter revidirane finančne izkaze za leto 2000 z mnenjem revizorja.
3. Povečanje osnovnega kapitala delniške družbe Nama d.d. Ljubljana
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala pod točko 3.1. do
3.4.
3.1. Osnovni kapital družbe, ki znaša
1.907,590.000 SIT se poveča za
1.907,590.000 SIT tako, da znaša osnovni
kapital
po
izvedenem
povečanju
3.815,180.000 SIT.
Za povečanje osnovnega kapitala se
uporabi revalorizacijski popravek osnovnega kapitala v višini 1.907,590.000 SIT.
3.2 Zaradi povečanja osnovnega kapitala družba izda 1,907.590 delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT, z enakimi lastnostmi kot obstoječe delnice. Po izvedenem
povečanju osnovnega kapitala znaša skupno število delnic 3.815.180. Delničarjem
pripadajo nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v dosedanjem osnovnem kapitalu družbe.
3.3. Zakonske rezerve, ki znašajo
196,874.000 SIT se povečajo za
184,644.000 SIT na 381,518.000 SIT. Za
povečanje zakonskih rezerv se uporabi
184,644.000 SIT revalorizacijskih popravkov rezerv.
3.4. Nove delnice se izda po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register
in sicer delničarjem, ki bodo konec delovnega dne, ko uprava objavi, da je povečanje osnovnega kapitala vpisano v sodni register, vpisani kot imetniki delnic pri Klirinško depotni družbi.
Uprava Name d.d. Ljubljana je dolžna v
roku 3 delovnih dni od vročitve sklepa sodišča o vpisu povečanja osnovnega kapitala v
sodni register obvestiti delničarje, da je povečanje vpisano. Obvestilo se objavi v dnevniku Delo.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala delniške družbe Nama d.d. Ljubljana.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala pod točko od 4.1.
do 4.9.
4.1. Osnovni kapital družbe Nama d.d.
Ljubljana v vrednosti 3.815,180.000 SIT se,
zaradi prevelikega obsega kapitala glede na
dejavnost in potrebe družbe, zniža za
953,795.000 SIT, t.j. na 2.861,385.000 SIT
in sicer z združevanjem delnic tako, da se štiri
obstoječe imenske delnice nominalne vrednosti 1.000 SIT zamenja za tri nove navadne
imenske delnice nominalne vrednosti 1.000
SIT. Skupaj se izda 2.861.385 delnic.
4.2. Delnice iz zgornje točke tega sklepa imajo enake lastnosti kot obstoječe delnice.
4.3. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register
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nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
klirinško depotni družbi.
4.4. Delničarjem pripada izplačilo iz naslova zmanjšanja osnovnega kapitala v višini
1.000 SIT na štiri stare delnice.
4.5. Izplačilo se opravi z izročitvijo ustreznega števila obveznic družbe Nama d.d.
Ljubljana iz sklepa pod 5. točko.
4.6. Zamenjava starih delnic za nove se
opravi v roku osem dni, šteto od dneva, ko
uprava Name d.d. Ljubljana javno objavi, da
je sodišče vpisalo zmanjšanje osnovnega
kapitala v sodni register, in sicer delničarjem, ki bodo konec delovnega dne, ko Nama d.d.Ljubljana objavi, da ji je bil vročen
sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala vpisani kot imetniki delnic pri Klirinško depotni
družbi.
4.7. Uprava Name d.d. Ljubljana je dolžna v roku 3 delovnih dneh od vročitve sklepa sodišča o vpisu zmanjšanja osnovnega
kapitala v sodni register obvestiti delničarje,
da je zmanjšanje vpisano. Obvestilo se objavi v dnevniku Delo.
4.8. Delnice posameznega imetnika, ki
ne dosežejo zadostnega števila da bi bile
zamenjane za novo delnico se razveljavijo.
Vse razveljavljene delnice se nadomestijo z
novimi delnicami in obveznicami. Namesto
razveljavljenih delnic izdane delnice in obveznice, se prodajo. Kupnina pripada imetnikom razveljavljenih delnic.
4.9. Vpis zmanjšanja osnovnega kapitala se predlaga po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
5. Izdaja obveznic Nama.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme sklep za izdajo
obveznic pod točko 5.1.
5.1. Nama d.d. Ljubljana izda 953.795
obveznic, 1. emisije z naslednjimi lastnostmi:
– skupna vrednost izdaje 953,795.000
SIT;
– nominalna vrednost ene obveznice je
1.000 SIT;
– zapadlost 6 let;
– obrestna mera je sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela. Letna obrestna mera je fiksna in znaša 7%. Fiksne obresti se
obračunavajo od 1. 1. 2002 dalje na proporcionalni način, upoštevaje dejansko število dni v posameznem obrestnem obdobju
in 365 dni za posamezno koledarsko leto,
ne glede na prestopno leto.
Obrestno obdobje traja od 1. 1. do 31.
12.
Poleg fiksne obrestne mere izdajatelj
obračunava tudi variabilno obrestno mero,
ki je vezana na rast srednjega tečaja Banke
Slovenije za evro (oznako (EUR). Variabilna
obrestna mera se izračunava dnevno, kot
dnevni koeficient rasti tečaja glede na predhodni dan. Kot izhodišče za izračun variabilnih obresti na dan 1. 1. se upošteva veljavni
tečaj Banke Slovenije za EUR na dan 31.
12. predhodnega leta;
– obresti se izplačujejo enkrat letno in
sicer vsakega 20. 1.;
– prvo plačilo bo izvršeno dne 20. 1.
2003;
– izplačilo glavnice v celoti ob datumu
zapadlosti, dne 20. 1. 2008;
– Nama d.d. Ljubljana sme obveznice
po 1. 1. 2003 predčasno odkupiti. Za pred-

časni odkup je dolžna plačati premijo v višini 1% od vrednosti še neplačane glavnice;
– vsa izplačila se izvršijo v tolarjih;
– obveznice se izda, ko upnikom, ki so
se predčasno prijavili zagotovi poplačilo ali
zavarovanje in ko je od objave vpisa zmanjšanja kapitala v sodni register poteklo več
kot 6 mesecev;
– uprava Name d.d. Ljubljana se pooblasti, da odloči o vseh morebitnih ostalih
podrobnostih, ki so povezane z izvedbo izplačil in predčasnim odkupom in v zvezi s
kotizacijo obveznic na Ljubljanski borzi.
6. Sprememba statuta Nama d.d. Ljubljana.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme sklep o spremembi statuta, kot je podano pod točko od 6.1.
do 6.5. in pričnejo veljati z dnem vpisa zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni register.
6.1. V prvem odstavku tretjega člena se
številka in besedilo »1.907,590.000« spremeni v »2.861.385.000« in številka in besedilo »1.907.590« v »2.861.385«.
6.2. Četrti in peti člen, ter poglavje IV.
se v celoti razveljavi, ter opravi preštevilčenje preostalih členov.
6.3. V poglavju VII. se v celoti spremeni
37. člen, tako, da glasi:
Članom nadzornega sveta za njihovo delo lahko pripada posebna letna nagrada iz
naslova dobička. O višini in vrsti odloča
skupščina.
Upravi lahko pripada posebna letna nagrada iz naslova dobička. O višini in vrsti
odloča nadzorni svet in skupščina.
6.4. V poglavju VIII se v celoti spremeni
41. člen tako, da glasi:
Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred
sejo z objavo v Uradnem listu RS v katerem
se navedejo dnevni red ter datum in čas
seje, ter predlogi sklepov.
6.5. Spremeni se 42. člen statuta tako,
da glasi:
O sklicu skupščine skupaj z dnevnim redom in gradivom, se 30 dni pred skupščino
pisno (priporočeno s povratnico) obvestijo
vsi delničarji, ki imajo v lasti vsaj 4% delnic.
7. Predlog porabe dobička in udeležba
uprave in nadzornega sveta pri dobičku
družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina družbe sprejme po predlogu uprave in s sklepom nadzornega sveta sklep, da se dobiček izkazan za leto 2000
v višini 140,939.696,51 SIT nameni za izplačilo dividend v višini 133,531.300 SIT
(70 SIT na delnico).
Do dividend so upravičeni delničarji Name
d.d. Ljubljana, vpisani v delniško knjigo pri
KDD na dan skupščine 28. 8. 2001. Izplačilo
dividend bo izvršeno do 30. 11. 2001.
Preostanek dobička iz leta 2000 se nameni za:
– nagrado nadzornemu svetu v skupni
višini 3,700.000 SIT, za predsednika nadzornega sveta 750.000 SIT in za ostale člane 590.000 SIT;
– nagrado upravi v višini 3,700.000 SIT;
– razliko v višini 8.396,51 SIT se razporedi v sklad rezerv.
Nagrade nadzornemu svetu in upravi se
izplača v primeru, ko bo potrjena sprememba statuta pod točko 6.3. že vpisana v sodni
register.
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8. Predlog za imenovanje revizorja družbe Nama d.d. Ljubljana za leto 2001.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo poslovanja za leto 2001 se imenuje
pooblaščeno revizijsko družbo Constantia
MT & D, d.o.o.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev je na voljo v tajništvu uprave vsak
delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v 7 dneh
po objavi tega sklica v tajništvu uprave delniške družbe Nama d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
se na podlagi 41. člena statuta Nama d.d.
Ljubljana prijavijo tako, da njihova prijavnica
prispe na sedež družbe Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana do vključno 25. 8.
2001.
Delničarje se naproša, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred pričetkom zasedanja zaradi vzpostavitve evidence in prevzema glasovnic. Delničarji oziroma njihovi
pooblaščenci se izkažejo s potrdilom o lastništvu delnic, osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Uprava Nama d.d. Ljubljana

poslovnega
leta
2000
v
višini
17,222.493,30 SIT zadrži in ostane nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2001 imenuje revizijska hiša ITEO –
Abeceda, podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o. Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Delničarje naprošamo,
da svojo udeležbo na skupščini prijavijo
družbi pisno s priporočenim pismom, katero mora prispeti na sedež družbe najkasneje tri dni pred izvedbo skupščine, to je vključno do 31. 8. 2001.
Pravico do udeležbe na skupščini bodo
lahko uresničevali tisti delničarji, ki bodo na
dan 31. 8. 2001 vpisani v delniško knjigo
družbe pri Klirinško depotni družbi.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo ob prihodu na skupščino najmanj pol
ure pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s
podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za glasovanje.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe vsak
delovni dan od 16. 8. 2001 do 4. 9. 2001,
in sicer od 11. do 13. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe, in sicer v roku sedmih dni od dnevne
objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovi nova seja skupščine
naslednji dan ob isti uri na istem mestu in z
istim dnevnim, na kateri se veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Exoterm Kranj, d.d.
uprava družbe – direktor
Janko Čevka, univ. dipl. inž.

Ob-52494
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 27. člena statuta delniške družbe Exoterm Kranj, d.d. sklicujem

Ob-52515
Na podlagi 39. člena statuta delniške
družbe Iskraemeco, družbe za upravljanje
in svetovanje, d. d., Kranj, Savska loka 4,
sklicujem

5. skupščino
delniške družbe Exoterm, kemična
tovarna Kranj, d.d.,
ki bo 5. 9. 2001 ob 13. uri v prostorih
družbe Exoterm Kranj, d.d.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Drobnič Aljošo, za preštevalki glasov se imenujeta Anka Lombar in
Jana Potočnik, seji prisostvuje notar Vojko
Pintar.
2. Letno poročilo o poslovanju družbe
Exoterm Kranj, d.d., za poslovno leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in z
mnenjem nadzornega sveta ter revizijske hiše skupščina sprejme poslovno poročilo za
leto 2000.
3. Delitev dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in z
mnenjem nadzornega sveta se dobiček iz

3. skupščino delniške družbe
Iskraemeco, družbe za upravljanje in
svetovanje, d.d., Kranj,
ki bo v sredo, 29. avgusta 2001 ob 12.
uri v učilnici št. 1, v II. nadstropju Restavracije Iskra, d.d., v Kranju, Savska loka 2.
Dnevni red:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih delovnih teles.
2. Obravnava in sprejem poročila uprave o poslovanju družbe v poslovnem letu
2000/2001.
3. Odločanje o delitvi čistega dobička
za poslovno leto 2000/2001.
4. Sprememba statuta družbe.
Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda: za predsedujočega skupščine se izvoli Vinko Ribnikar, v
komisijo za štetje glasov pa Karl Rozman
kot predsednik ter Majda Borišek in Marjeta
Gomboc kot preštevalki glasov.

Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Vojko Pintar iz Kranja.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
K 2. točki dnevnega reda: sprejme se
poročilo uprave o poslovanju družbe v poslovnem letu 2000/2001, v predlaganem
besedilu.
K 3. točki dnevnega reda: čisti dobiček
za poslovno leto 2000/2001 v višini
97,598.238 SIT se razporedi za naslednje
namene:
a) za dividende družbe iz dobička tekočega leta se nameni 97,594.450 SIT,
b) znesek v višini 3.788 SIT ostane kot
nerazporejeni dobiček.
Dividenda za leto 2000 znaša 850 SIT
bruto na delnico. Upravičenci do dividende
so vsi lastniki delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo na dan 24. 8. 2001.
Dividende se izplačajo delničarjem v roku 30 dni od dneva sprejetja sklepa o njihovem izplačilu.
K 4. točki dnevnega reda: sprejmeta se
spremembi statuta družbe Iskraemeco, družbe za upravljanje in svetovanje, d.d., in
sicer nova 7. in 47 člena.
Čistopis statuta je priložen vabilu.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet družbe.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Vsaka delnica daje delničarju pravico
do enega glasu na skupščini. Za sprejem
sklepov dnevnega reda je potrebna večina oddanih glasov delničarjev (navadna
večina).
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pisno podajo družbi razumno utemeljen nasprotni predlog sklepov.
Uprava in nadzorni svet družbe bosta o morebitnih predlogih sprejela svoja stališča najkasneje dvanajst dni po sklicu skupščine in
o tem obvestila delničarje z objavo na enak
način, kot je objavljen ta sklic.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih so delnice družbe vknjižene
v delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora
vsebovati za fizične osebe ime in priimek,
naslov ter rojstni datum pooblaščenca in
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa poleg podatkov o pooblaščencu še število glasov in firmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja. Pooblastilo mora biti ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Ob organiziranem zbiranju pooblastil mora biti le-to sestavljeno po
zakonu o prevzemih.
Do udeležbe na skupščini so upravičeni
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo na dan
24. 8. 2001.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico s pogojem, da
svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo
upravi družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Člani uprave in nadzornega sveta družbe
se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso
delničarji.
Gradivo za skupščino je vsak delovni dan
od 10. do 12. ure na vpogled delničarjem
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na sedežu uprave Iskraemeco, DUS, d.d., v
Kranju, Savska loka 4.
Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja, s podpisom potrdijo svojo prisotnost in
prevzamejo glasovnice za glasovanje na
skupščini. Za udeležbo na skupščini se delničarji in pooblaščenci izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z
izpiskom iz sodnega registra.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, t.j. 29. 8.
2001 ob 13. uri v istih prostorih. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Iskraemeco, DUS, d.d.,
uprava – direktorica
Marija Šenk
Ob-52518
Na podlagi C.3. točke Statuta delniške
družbe GEP TIKA Trbovlje d.d. z dne 28.
10. 1998, sklicuje Uprava družbe
5. zasedanje skupščine
delniške družbe GEP TIKA Trbovlje d.d.,
ki bo dne 30. 8. 2001 ob 16. uri na
sedežu družbe, Cesta Tončke Čeč 44 v
Trbovljah.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: potrdijo se predlagani
organi skupščine.
2. Potrditev predlaganega dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red skupščine.
3. Obravnava poslovnega poročila uprave družbe z revidiranimi računovodskimi izkazi družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo uprave družbe z revidiranimi računovodskimi izkazi družbe za leto 2000.
4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
čistega dobička za leto 2000 za družbo
GEP TIKA d.d. Trbovlje.
Predlog sklepa: uprava ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta družbe, predlaga
skupščini, da sprejme sklep: čisti dobiček
za leto 2000 v višini 173,013.727,94 SIT
se razporedi v rezerve družbe.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe.
6. Določitev revizorja družbe za leto
2001.
Predlog sklepa: za poslovno leto 2001
se za revizorja družbe določi revizijska hiša
EPIS d.o.o. Podjetje za revizijo in ekonomsko, poslovno informacijsko svetovanje, Celje, Glavni trg 5.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Trbovljah, Cesta Tončke Čeč 44,
vsak delovni dan, sedem delovnih dni pred
sklicem skupščine med 10. in 13. uro.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih imenskih delnic ali njihovi pooblaščenci.
Pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini je, da imajo delničarji delnice v lasti
vsaj 10 dni pred sejo skupščine in da v
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istem roku deponirajo oziroma shranijo delnice oziroma potrdila iz registra nematerializiranih vrednostnih papirjev na sedežu družbe. Delnice oziroma potrdila morajo ostati
deponirana pri družbi do izteka skupščine.
Na skupščini imajo pravico glasovanja
samo tisti delničarji, ki upravi družbe vsaj tri
dni pred skupščino, priglasijo svojo udeležbo na skupščini. Šteje se, da je priglasitev
pravočasna, če pisna priglasitev prispe na
sedež družbe tretji dan pred zasedanjem.
Rok treh dni se računa tako, da se dan
zasedanja skupščine ne všteva v ta rok. V
istem roku morajo biti pisna pooblastila za
udeležbo pooblaščencev delničarjev dostavljena družbi.
Če skupščina v prvem sklicu ne bo sklepčna, nastopi enourni odmor, po katerem se
skupščina ponovi. Skupščina bo v drugem
sklicu veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
GEP TIKA Trbovlje, d.d.
uprava družbe
Št. 5830
Ob-52521
Na podlagi točke 6.3. statuta delniške
družbe Turboinštitut, Inštitut za turbinske
stroje d.d., Ljubljana, Rovšnikova 7, sklicuje uprava družbe
3. redno skupščino družbe
Turboinštitut, Inštitut za turbinske
stroje d.d., Ljubljana, Rovšnikova 7,
ki bo 30. 8. 2001 ob 13. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Rovšnikova 7.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Drago Trbanc, za preštevalca
glasov pa Aleš Petan in Tea Zdešar Povalej.
Skupščini bo prisostvovala notarka Nada Kumar.
2. Poročilo o poslovanju za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme revidirano letno poročilo za leto
2000.
3. Odločanje o rezultatih poslovanja za
leto 2000.
Predlog sklepa: pozitivni rezultat poslovanja v letu 2000 v višini 82,713.356,12
SIT se na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta uporabi za pokrivanje izgube iz leta 1995, ki revalorizirana na dan 31. 12. 2000 znaša
88,801.827,33 SIT. Razliko do pokritja
celotne izgube v višini 6,088.471,21 SIT
se glede na zakonske predpise o pokrivanju izgub iz preteklih let, pokriva v breme
rezerv oziroma revalorizacije rezerv. Še nepokrita izguba iz leta 1998 znaša revalorizirana na dan 31. 12. 2000,
142,607.973,66 SIT in se pokriva neposredno v breme poslovnega rezultata tekočega leta, če rezultat to dovoljuje.
4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje letnih računovodskih izkazov za leto 2001 se imenuje revizorska hiša Iteo – Abeceda, d.o.o.,
Kotnikova 28, 1001 Ljubljana.
Predlagatelj sklepov pod 1.–3. točkami
je uprava, predlagatelj sklepa pod točko 4.
pa nadzorni svet.

Delničarje morajo najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine prijaviti družbi svojo
udeležbo na skupščini kot pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice.
Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje
skupščine in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim
dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda je na vpogled v tajništvu direktorja družbe na naslovu: Rovšnikova 7, Ljubljana,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo
v roku 7 dni od objave sklica skupščine,
priporočeno po pošti ali neposredno na sedežu družbe.
Turboinštitut
Inštitut za turbinske stroje d.d.
uprava
Št. 3304
Ob-52569
Na podlagi 35. člena statuta družbe Gradis Strojno prometna operativa, d.d., Ljubljana, Šmartinska 32 ter skladno z določili
Zakona o gospodarskih družbah in 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, uprava družbe sklicuje
5. skupščino delniške družbe
Gradis Strojno prometna operativa,
d.d., Ljubljana, Šmartinska 32,
ki bo 21. 8. 2001 ob 11. uri v poslovnih
prostorih družbe v Ljubljani, Šmartinska 32,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Bojana Pečenka, za preštevalki glasov se izvoli Marijo Maček in Sonjo
Postrašija.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem letnega poročila družbe za
leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo družbe za leto 2000.
3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: čisti dobiček poslovnega leta 2000 v višini 2,689.035,76 SIT
ostane nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2001 se imenuje revizorska hiša KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
5. Umik delnic z organiziranega trga.
Predlog sklepa: delnice družbe Gradis
SPO, d.d. z oznako G z nominalno vrednostjo 1.000 SIT, s katerimi se trguje na
prostem trgu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., se umaknejo z organiziranega trga vrednostnih papirjev.
Predlagatelj sklepov pod točko št. 4 je
nadzorni svet, v preostalih primerih pa sta
predlagatelja uprava in nadzorni svet.
Če bo umik delnic z organiziranega trga pri 5. točki dnevnega reda sprejet na
podlagi večinskega sklepa, družba Gradis
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SPO, d.d. izjavlja, da bo od delničarjev, ki
bodo na skupščini prek zapisnika sprejemu sklepa nasprotovali, odkupila njihove
delnice po ceni 744,10 SIT za eno delnico, kar predstavlja povprečni enotni tečaj
delnice na Ljubljanski borzi vrednostnih
papirjev, d.d. v prvi polovici leta 2001, in
hkrati izjavlja, da bo izjavo o odkupu podala na sami seji skupščine, da bo ta zapisana v notarskem zapisniku seje skupščine. Vsak delničar, ki bo prek zapisnika
skupščine ugovarjal umiku delnic z organiziranega trga, lahko v treh mesecih zahteva, da družba Gradis SPO, d.d. odkupi
delnice po zgoraj navedeni ceni.
Gradivo za skupščino je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe v Ljubljani, Šmartinska 32 od
20. 7. 2001 do dneva zasedanja skupščine, vsak delovni dan od 10. do 12.
ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v
delniški knjigi družbe na dan 14. 8. 2001,
in ki najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo.
Pooblaščenci in zastopniki pisni najavi
udeležbe priložijo dokazilo o pooblastitvi
ali zakonitem zastopanju.
Udeležence skupščine pozivamo, da
se ob prihodu na skupščino vsaj pol ure
pred začetkom seje prijavijo pri vhodu v
prostor, kjer bo skupščina, s podpisom
potrdijo svojo prisotnost na skupščini in
prevzamejo gradivo za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa z dokazilom o zakonitem zastopanju (izpis iz sodnega registra).
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega reda, sporočijo pisno z obrazložitvijo upravi v sedmih dneh od dneva objave
sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne v istih prostorih ob
11.30. V tem primeru bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala družbe.
Gradis SPO, d.d.,
uprava – direktor družbe
Stanislav Fidler, univ. dipl. inž. str.

Nasprotni predlogi
Ob-52500
Na podlagi 287. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD) uprava Telekom Slovenije, d.d. obvešča delničarje o nasprotnem predlogu, ki ga je podal
na podlagi 288. člena ZGD delničar Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljubljana,
ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije,
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Gregorčičeva 20, Ljubljana, k 2. in 3. točki
dnevnega reda 4. sklica seje skupščine delničarjev, ki se glasi:
Nasprotni predlog k 2. točki dnevnega
reda:
»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 neto na delnico iz prenesenega čistega dobička in pripadajočega revalorizacijskega popravka leta
1997, 1996 in 1995.
Ostali čisti dobiček leta 1995 in 1996
se v revalorizirani 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 knjige 2 dni po dnevu seje skupščine.«
Predlagatelj k nasprotnemu predlogu ni
podal utemeljitve.
Stališče uprave:
Uprava ne podpira nasprotnega predloga
k sklepu o uporabi in razdelitvi dobička.
Nasprotni predlog k 3. točki dnevnega
reda:
Delničar je predlagal dopolnitve 22.,
26., 37. in 45. člena Statuta družbe Telekom Slovenije d.d., katerih besedilo je na
voljo delničarjem na sedežu podjetja, v informacijski pisarni, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure v sobi št. 904.
Predlagatelj k nasprotnemu predlogu ni
podal utemeljitve.
Stališče uprave:
Uprava podpira nasprotni predlog dopolnitev statuta.
Telekom Slovenije, d.d.
uprava

Družba izkazuje 431,968.000 SIT nerazporejenega dobička iz prejšnjih let in je v
letu 2000 za 70% povečala finančne naložbe v vrednostne papirje. Pregled naložb
naključno izbranega dne (4. 7. 2001) izkazuje 213,779.336 SIT naložb v vrednostne
papirje s pretežnim lastnikom družbe povezanih oseb, oziroma za razvoj družbe nujno
nepotrebnih naložb. Takšno razpolaganje s
sredstvi družbe postavlja manjšinske delničarje v neenakopravni položaj in na utemeljuje predloga uprave.
Predlog nasprotnega sklepa delničarja
Rudija Lipovca: čisti dobiček poslovnega
leta 2000 na dan 31. 12. 2000 v višini
297,599.216,96 SIT ostane nerazporejen.
Del čistega dobička iz leta 1999 v višini
127,823.400 SIT se nameni za izplačilo
dividend in sicer 150 SIT po delnici. Do
dividende so upravičeni lastniki delnic družbe na dan 30. 7. 2001.
Utemeljitev
Podjetje do sedaj še ni izplačevalo dividend. Značilnost delnice je precejšnja nelikvidnost in stagniranje tržne cene, ki se ne
odziva na rast knjigovodske vrednosti. S politiko izplačevanja dividende bi delnica postala tržno zanimivejša. Pokrite so vse izgube iz preteklih poslovnih let, izplačilo dividende pa nikakor ne bi ogrozilo poslovanja
podjetje.
Valkarton d.d., Logatec
uprava

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
Popravek

Ob-52390
Na podlagi 288. člena Zakona o gospodarskih družbah Valkarton d.d., Logatec
objavlja
nasprotna predloga
k 3. točki dnevnega reda – sklep o delitvi dobička za leto 2000 šeste skupščine
delničarjev, sklicane za dne 30.7.2001, ki
sta ga podala delničarja BPH d.o.o., Ljubljana in Rudi Lipovec, Poštni vrt 14, Logatec.
Predlog nasprotnega sklepa delničarja
BPH d.o.o., Ljubljana: čisti dobiček poslovnega leta 2000 na dan 31. 12. 2000 v
višini 297,599.216,96 se razdeli, tako da
se:
–213,039.000 SIT nameni za izplačilo
dividend, s tem da znaša dividenda 250 SIT
bruto na delnico. Dividenda se izplača lastnikom delnic v 60 dneh od dneva zasedanja
skupščine delničarjem, ki so delničarji na
dan izvedbe skupščine in ki so vpisani v
delniški knjigi družbe najpozneje dva dni po
izvedbi skupščine;
– preostali del dobička iz leta 2000 po
izplačilu dividend v skupnem znesku
84,560.216,96 SIT se razporedi v rezerve
družbe.
Utemeljitev

S-52531
V objavi sklepa sodišča v stečajnem postopku nad podjetjem TOLO, Tovarna lahke obutve, d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 8, Šentjur, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 56, S-51595 (stran 4276) se
opr. št. sklepa popravi in se pravilno glasi
St 26/2001.
Okrožno sodišče v Celju
St 7/2001-5
S-52241
Z dnem 9. 7. 2001 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Asfalti Murska
Sobota, Podjetje za nizke gradnje,
d.o.o., Murska Sobota, Obrtna ulica b.š.
Murska Sobota.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku 2 mesecev po objavi tega
stečajnega postopka. K vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 5% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar največ do vrednosti 2000 točk.
Ne plača se taksa za prijavo terjatev delavcev iz II. odstavka 160. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
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Terjatve prijavljene v postopku prisilne
poravnave nad dolžnikom Asfalti Murska Sobota, Podjetje za nizke gradnje, d.o.o., Murska Sobota, Obrtna ulica b.š. Murska Sobota, se štejejo za prijavljene v tem stečajnem postopku.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 15. 10. 2001 ob 13. uri pri tem sodišču v sobi št. 12.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil dne 9. 7. 2001 nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča. Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo z
dnem, ko je oklic o začetku stečajnega postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 9. 7. 2001
St 5/2001-4
S-52243
Z dne 9. 7. 2001 se začne stečajni postopek nad dolžnikom Agromerkur, Proizvodnja perutninskega mesa Murska Sobota, d.o.o., Murska Sobota, Industrijska št. 8.
Za stečajnega upravitelja se postavi dr.
Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi št. 53.
Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od
dneva objave tega oklica o stečajnem postopku. S prijavo terjatve morajo predložiti
tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 5%
tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar največ v vrednosti 2000 točk.
Terjatve prijavljene v postopku prisilne
poravnave nad dolžnikom Agromerkur, Proizvodnja perutninskega mesa Murska Sobota, d.o.o., Murska Sobota, Industrijska št.
8, pod opr. št. St 6/2000 se štejejo za
prijavljene v tem stečajnem postopku.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus upniških terjatev bo dne
29. 10. 2001 ob 12. uri v razpravni dvorani
št. 12 Okrožnega sodišča v Murski Soboti.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil 9. 7. 2001 nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča. Tega dne nastopijo vse
pravne posledice začetka stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice
pooblaščencev stečajnega dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 9. 7. 2001
St 3/2001-43
S-52244
Narok za prisilno poravnavo v postopku
prisilne poravnave nad dolžnikom North –
South, družba za marketing, trgovino in
svetovanje, d.o.o., Kranj, Struževo 3,
Kranj, bo dne 31. 8. 2001 ob 9. uri v sobi
113/I tega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije v sobi št. 6/pritličje
tega sodišča med uradnimi urami.
Poravnalni senat vabi upnike, da se naroka udeležijo.
Oklic je bil pritrjen na oglasno desko
tega sodišča dne 10. 7. 2001.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 7. 2001
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St 29/2001-5
S-52245
To sodišče je s sklepom opr. št. St
29/2001 dne 9. 7. 2001 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Almiro, Alpsko
modno industrijo, d.d., Jalnova cesta 2,
Radovljica, matična številka: 5491215, šifra dejavnosti: 17.720.
Za stečajnega upravitelja je postavljen
Andrej Marinc, Dunajska 106, Ljubljana.
Dolžnikove upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh
mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave naj upniki vložijo v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi dokazili o obstoju terjatev in kolkovane s predpisano takso.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do dolžnika.
Narok za preizkus terjatev bo dne 9. 11.
2001 ob 9. uri v sobi 113/I tega sodišča.
Oklic je bil pritrjen na oglasno desko
sodišča dne 9. 7. 2001.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 7. 2001
St 53/2001
S-52246
To sodišče je s sklepom St 53/2001 dne
9. 7. 2001 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Slovenijaturist gostinstvo in turizem, d.d., Ljubljana, Pivovarniška 1, matična številka 5076846, šifra dejavnosti
55.301.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Darja Erceg, odvetnica 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 22. 10. 2001 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postpka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 9. 7.
2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 7. 2001
Št. 27/2001
S-52247
To sodišče je s sklepom St 27/2001
dne 10. 7. 2001 začelo likvidacijski postopek nad dolžnikom Silan invest, družba
za storitve, d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 10, Ljubljana, matična številka:
5359589.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
Janez Golob iz Ljubljane.
Začetek likvidacije se objavi na sodni
deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo likvidacijski masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v roku 60 dni od dneva objave tega oklica o začetku likvidacijskega 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 10. 10. 2001 ob 9. uri, soba 307
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 10. 7. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2001
St 45/2001
S-52248
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 45/2001 z dne 10. 7. 2001 zaključilo
stečajni postopek nad TOMU podjetje za
proizvodnjo pohištva, predelovalno dejavnost in trgovino, d.o.o., Olševek 13b,
Kamnik.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2001
St 69/2000
S-52249
To sodišče je v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Mizarstvo Gabrovka, d.d., Moravče 9a, Gabrovka, s
sklepom opr. št. St 69/2000 z dne 17. 4.
2001 potrdilo prisilno poravnavo med dolžnikom in njegovimi upniki. Navedeni sklep določa:
Ugotovi se, da je skupščina dolžnika
dne 25. 8. 2000 pod odložnim pogojem,
da bo prisilna poravnava pravnomočno potrjena, sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala za 12,900.000 SIT, pri čemer stvarni vložek predstavlja terjatev
upnika Priles, d.o.o., Moravče 19, Gabrovka, ki se spremeni v lastniški delež v
dolžniku.
Terjatev upnikov razreda D (strateških
dobaviteljev) izplača dolžnik v nezmanjšanih zneskih v roku petih let od pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni poravnavi in z obrestmi po temeljni obrestni meri
+0,5% p.a. za čas od 21. 4. 2000 do
plačila. Seznam upnikov iz te točke z njihovimi terjatvami v ugotovljenih zneskih je
sestavni del sklepa.
Terjatve upnikov razreda E (ostalih
upnikov) izplača dolžnik v višini 20% v roku enega leta po pravnomočnosti sklepa
o potrjeni prisilni poravnavi in z obrestmi
po temeljni obrestni meri +0,5% p.a. za
čas od 21. 4. 2000 do plačila. Seznam
upnikov iz te točke z njihovimi terjatvami v
ugotovljenih in zmanjšanih zneskih je sestavni del sklepa.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 8. 6. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2001
St 6/2000
S-52251
To sodišče v stečajnem postopku nad
Elvelux Commerce, d.o.o., Stegne 23,
Ljubljana za dne 25. 9. 2001, ob 10.15 v
sobi 352/III tega sodišča, razpisuje 2. narok za preizkus prijavljenih terjatev.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2001
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St 73/2000
S-52252
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
73/2000 z dne 5. 7. 2001 zaključilo stečajni postopek nad Mekon, d.o.o., Planinska cesta 2, Ljubljana.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2001
St 38/2001
S-52253
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 38/2001 sklep z dne 9. 7. 2001:
Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Sinergija, Razvoj, marketing lokalnih skupnosti, posredništvo, izobraževanje in svetovanje, d.o.o., Ulica XIV. divizije 14, Celje, (matična številka:
1358677).
Odslej se firma glasi: Sinergija, Razvoj,
marketing lokalnih skupnosti, posredništvo,
izobraževanje in svetovanje, d.o.o., Ulica
XIV. divizije 14, Celje (matična številka:
1358677) – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
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. Izložitveni 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.
Prvi narok za preizkus terjatev bo 10.
oktobra 2001 ob 9. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka se
nabije na oglasno desko dne 9. 7. 2001.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 7. 2001
St 24/2000
S-52254
To sodišče v stečajnem postopku stečajnega dolžnika Fitness Rogaška, Podjetje za kulturo telesa, d.o.o., Zdraviliški
trg 3, Rogaška Slatina – v stečaju razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase, ki bo dne 26.
septembra 2001 ob 10.30, v sobi št. 106/I
tega sodišča.
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Na narok vabimo vse upnike stečajnega
dolžnika.
Osnutek glavne razdelitve stečajne mase obsega v skladu z določili 163. člena
ZPPSL naslednje podatke:
1. Višina denarnih sredstev za glavno razdelitev znaša 18,358.296,54 SIT.
2. Odstotek poplačila po tem osnutku za
glavno razdelitev glede na vse priznane terjatve rednih upnikov na dan 30. 6. 2001
znaša 100%.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve –
na dan 30. 6. 2001 – 1. št. 87-89) v stečajni pisarni tega sodišča med uradnimi urami
sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 7. 2001
St 40/98
S-52255
To sodišče v stečajnem postopku opr. št.
St 40/98 nad stečajnim dolžnikom Obrtno
podjetje Ključavničar, p.o., Celje, Tovorna
ulica 7, Celje – v stečaju razpisuje narok za
obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase, ki bo 26. septembra 2001 ob
13. uri, v sobi št. 106/I tega sodišča.
Na narok se vabimo vse upnike stečajnega dolžnika.
Osnutek glavne razdelitve stečajne mase obsega v skladu z določili 163. člena
ZPPSL naslednje podatke:
1. Višina denarnih sredstev za glavno razdelitev znaša 26,999.999,90 SIT.
2. Odstotek poplačila po tem osnutku za
glavno razdelitev glede na vse priznane terjatve rednih upnikov na dan 14. 1. 1999
znaša 17,12%, terjatve priviligiranih upnikov po 160/2 členu ZPPSL pa se poplačajo v višini 100%.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve –
na dan 14. 1. 1999 – 1. št. 277-283) v
stečajni pisarni tega sodišča med uradnimi
urami sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 7. 2001
St 7/99
S-52256
To sodišče v stečajnem postopku zoper stečajno maso dolžnika Hmezad Kmetijstvo, d.d., Žalec, Vrečerjeva 8, Žalec,
razpisuje narok za obravnavanje osnutka
za glavno razdelitev stečajne mase, ki bo
26. septembra 2001 ob 9. uri, v sobi št.
106/I tega sodišča.
Na narok vabimo vse upnike stečajnega
dolžnika.
Osnutek glavne razdelitve stečajne mase obsega v skladu z določili 163. člena
ZPPSL naslednje podatke:
1. Višina denarnih sredstev za glavno razdelitev znaša 506,796.886,10 SIT.
2. Odstotek poplačila po tem osnutku za
glavno razdelitev glede na vse priznane terjatve rednih upnikov na dan 16. 3. 1999
znaša 40%.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve
– na dan 16. 3. 1999 – 1. št. 882-893) v
stečajni pisarni tega sodišča med uradnimi urami sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 7. 2001

St 6/93
S-52257
Zaključi se stečajni postopek nad dolžnikom Slavnik – renta a car d.d. Koper
– v stečaju.
Terjatev dolžnika Slavnik – rent a car
d.d. Koper – v stečaju, zoper Marinko
Fritz Kunc, ki je bila pravnomočno ugotovljena v pravdnem postopku, ki se vodi
pred naslovnim sodiščem, opr. št. P
36/96, v višini 404.936 SIT s pp se prenese na upnika Banko Koper, d.d.
Terjatev dolžnika Slavnik – rent a car
d.d. Koper – v stečaju, zoper Pribac Vlada, o kateri je razsodilo naslovno sodišče
v pravdni zadevi opr. št. Pg 928/97, v
višini 413.284 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 1. 10. 1995 dalje, skupaj
z izvršilnimi stroški v znesku 20.975 SIT z
zakonskimi zamudnimi obrestmi od 20. 5.
1996 dalje in nadaljnjimi pravdnimi stroški v znesku 55.640 SIT, se prenese na
upnika Banko Koper, d.d.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 9. 7. 2001
St 4/93
S-52258
To sodišče je s sklepom z dne 9. 7.
2001, opr. št. St 4/93 zaključilo sečajni
postopek nad dolžnikom Slavnik – servis motornih vozil, d.d., Koper – v stečaju.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 9. 7. 2001
St 7/91
S-52259
To sodišče je s sklepom z dne 10. 7.
2001, opr. št. St 7/91 zoper stečajno
maso TOK – Tovarna organskih kislin,
Ilirska Bistrica – v stečaju, ki jo zastopa
stečajni upravitelj Marjan Pirih, stečajni
postopek zaključilo.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 10. 7. 2001
St 10/90
S-52260
To sodišče je s sklepom z dne 10. 7.
2001, opr. št. St 10/90 zoper stečajno
maso TOK – Tovarna citronske kisline
in derivatov, Ilirska Bistrica – v stečaju, ki jo je zastopal stečajni upravitelj Marjan Pirih, stečajni postopek zaključilo.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 10. 7. 2001
St 11/90
S-52261
To sodišče je s sklepom z dne 10. 7.
2001, opr. št. St 10/90 zoper stečajno
maso TOK – Remonti in energetika, Ilirska Bistrica – v stečaju, ki jo zastopa
stečajni upravitelj Marjan Pirih, stečajni
postopek zaključilo.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 10. 7. 2001
St 13/90
S-52262
To sodišče je s sklepom z dne 10. 7.
2001, opr. št. St 13/90 zoper stečajno
maso TOK – Tovarna kislin in soli, Ilirska
Bistrica – v stečaju, ki jo zastopa stečajni
upravitelj Marjan Pirih, stečajni postopek zaključilo.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 10. 7. 2001
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St 4/92
S-52263
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika O. S. T. d.o.o. Šempeter pri
Gorici v stečaju, dne 10. 7. 2001 sklenilo:
stečajni postopek nad stečajnim dolžnikm O. S. T. d.o.o. Šempeter pri Gorici v
stečaju, se zaključi.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
tega sodišča, vložek št. 1/1640/00.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni register stečajni dolžnik preneha in se iz sodnega registra izbrišejo predhodni vpisi v zvezi
s tem stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 7. 2001
St 200/2000
S-52305
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
200/2000 z dne 9. 7. 2001 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Andrea
d.o.o., Tomšičeva 3, Ljubljana.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 7. 2001
St 33/2001
S-52314
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
opr. št. St 33/2001 z dne 4. 7. 2001 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Termoplasti – Plama, d.d., proizvodnja embalaže iz plastičnih mas, Podgrad, mat. številka 5042399, šifra dejavnosti 25.220 (proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas).
Vse upnike, katerih terjatve so nastale do
4. 7. 2001 pozivamo, da sodišču v 30 dneh
po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora biti podana z obrazloženo vlogo
v dveh izvodih, v katerih je navedena pravna
podlaga terjatve in njena višina. Prijavi morajo biti predložena dokazila o obstoju terjatve
in o njeni višini. Upniki, ki imajo terjatev v tuji
valuti, prijavijo terjatev v tej valuti in navedejo
njihovo višino v domači valuti, preračunano
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
4. 7. 2001. Upniki, katerih terjatve se obrastujejo, prijavijo poleg višine glavnice tudi zapadle obresti (pogodbene in zamudne), obračunane do 4. 7. 2001.
Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po četrtem in petem odstavku 43. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Igor Bončina iz Ljubljane, Brilejeva 9.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Petrol, Slovenska naftna družba, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 50,
– Trgoavto – trgovina, d.d., Koper, Pristaniška 43/a,
– Silar Handel GmbH, Dmmayergasse
2, A-1130 Wien, Avstrija,
– Intereuropa, mednarodna špedicija,
transport in pomorska agencija, d.d., Vojkovo nabrežje 32, Koper,
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– Štefan Gombač, Podgrad 80, kot
predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča 4. 7. 2001.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 4. 7. 2001
St 33/2001
S-52316
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 33/2001 sklep z dne 11. 7.
2001:
Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: MOP – Medicinska oprema Poznik,
Proizvodnja in trženje medicinske opreme, d.o.o., Štrbenkova 1, Velenje (matična številka: 5400112).
Odslej se firma glasi: MOP – Medicinska
oprema Poznik, Proizvodnja in trženje medicinske opreme, d.o.o., Štrbenkova 1, Velenje (matična številka: 5400112) – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Tomaža Kosa s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
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.
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.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
10. oktobra 2001 ob 10. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 11. 7. 2001.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 7. 2001
St 30/2001
S-52322
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 30/2001 sklep z dne 12. 7.
2001:
Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Sanje X, Podjetje za organiziranje
zabavnih prireditev, d.o.o., Gosposka 3,
Celje (matična številka: 5904773).
Odslej se firma glasi: Sanje X, Podjetje
za organiziranje zabavnih prireditev, d.o.o.,
Gosposka 3, Celje (matična številka:
5904773) – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Tomaža Kosa s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča ter vpis

začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
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. 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.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
10. oktobra 2001 ob 13. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 12. 7. 2001.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 7. 2001
St 18/2000
S-52470
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Tandem, podjetje za trgovino, posredovanje, uvoz in izvoz, d.o.o., Levstikova
pot 3, Ptuj, bo drugi narok za preizkus
upniških terjatev dne 11. 9. 2001, ob
13.30, v sobi 26/II.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 13. 7. 2001
St 1/2000
S-52471
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Ardi Bajraktaraj & Com. proizvodnja,
gradbeništvo, trgovina in posredovanje,
d.n.o., Trstenjakova 5, Ptuj, bo drugi narok
za preizkus upniških terjatev dne 11. 9.
2001, ob 13. uri, v sobi 26/II.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 13. 7. 2001
St 13/2001
S-52472
To sodišče je s sklepom opr. št. St
13/2001 z dne 13. 7. 2001 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Tegtronic Marin Fresl s.p., Veluščkova
6, Izola (vpisan v vpisnik podjetnikov posameznikov pod št. 13-0397-94 pri DURS,
Davčnem uradu Koper, Izpostavi Izola).
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 13. 7. 2001

Kolektivni delovni spori
Kd 2/2001
K-52300
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,
Resljeva 14, Ljubljana, na podlagi 69. čle-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
na Zakona o delovnih in socialnih sodiščih
(Ur. l. RS, št. 19/94) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljema Sindikatom
delavcev Dnevnika Ljubljana in Sindikatom
novinarjev Dnevnika, Ljubljana, ki ju zastopa
odvetniška družba Gorše & partner o.p.,
d.n.o. iz Ljubljane in nasprotnim udeležencem Dnevnik d.d., Časopisna družba d.d.,
Kopitarjeva 2-4, 1410 Ljubljana, zaradi kršitve kolektivne pogodbe.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na
naroku s pisno vlogo.
Narok za poravnavo na podlagi 52. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih
(Ur. l. RS, št. 19/94) je razpisan za 26. 9.
2001 ob 11. uri v sobi št. 7.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 12. 7.
2001.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2001

Sodni register
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
LJUBLJANA
Srg 10679/2001
Rg-12
Družba Komponente-Sistemi trgovina
in storitve, d.o.o., Hacquetova 8, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 6. 7. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in so
urejena vsa razmerja z delavci.
Ustanovitelja in edina družbenika sta Bizaj Borut, Lovkova 12, Cerknica in Bizaj
Tina, Lovkova 12, Cerknica, z ustanovitvenim kapitalom 2,200.000 SIT, ki prevzemata obveznosti plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital prenese
na družbenika Bizaj Boruta in Bizaj Tino v
sorazmerju z njuno udeležbo na osnovnem
kapitalu družbe, to je na vsakega družbenika eno polovico.
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 11. 7. 2001
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Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
TEATER GROMKI, Strossmayerjeva 20,
Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike z napisom na levi strani logo Teatra Gromki,
desno napis Teater Gromki, v vrsti pod njim
napis Strossmayerjeva 20, Ljubljana. Črke
so bile tiskane in enako velike. gnv-60350

Priglasitveni list
Ahmetaj Nazmije, Črmošnjice 5, Semič,
obrtno
dovoljenje,
št.
015431/0293/0015/1995 reprezentativno. gnc-60144
Borovničar Nikolaj, Oljčna pot 19, Piran
Pirano, priglasitveni list, opravilna št.
401303/95, izdan dne 25. 9. 1995.
gnk-60136
Filipič Marjan, Osojna 19, Domžale, odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št.
056/510/4793/0237/1997, izdana dne
5. 2. 1999. gnq-60755
Gleščič Boris, Gregorčičeva 4, Celje,
obrtno
dovoljenje,
št.
021560/1040/0213/2001, izdano dne 4.
4. 2001. gnp-60431
Grabrovec Alojz, Podlehnik 3/e, Podlehnik, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
045174, izdana dne 6. 3. 1995.
gnj-60537
Janković Jerica, Laško 13, Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 0642470/94,
izdan dne 25. 9. 1998. gno-60582
Karahodžič Nevenka, Partizanska 1/a,
Jesenice, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 023980/0350/0024/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnf-60416
Kodila Štefan, Ob gozdu 23, Selnica ob
Dravi, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. in
reprezentativno obrtno dovolenje, št.
044016/0596/0079/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gnd-60122
Kuhar Nada, Groharjeva ulica 18, Kamnik,
obrtno
dovoljenje,
št.
037865/2475/00/34/1995. gnv-60375
Kuhar Vladimir, Skapinova 10/a, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
031080/2643/0038/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gnf-60591
Mikl Maksimiljan, Na Fari 21, Prevalje,
obrtno
dovoljenje,
št.
006957/0625/0055/1995, izdano dne
6.3.1995. gnx-60531
Pavlin Darko, Sp. Bitnje 2, Žabnica, odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št.
059671/3476/0028/1995. gnk-60536
Puhar Livio, Pod Šaletom 2, Izola Isola,
priglasitveni list, opravilna št. 401752/00,
izdan dne 15. 9. 2000. gni-60338
Raščan Jožef, Mala Polana 77, Velika
Polana, priglasitveni list, opravilna št.
220411/94, izdan dne 30. 12. 1994.
gne-60692

Šturm Marko, Tovarniška 16, Ljubljana,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
035590/0631/00361995, izdana dne 6.
3. 1995. gnv-60125
Vrečko Ivan, Bohinjska Bela 39/a, Bohinjska Bela, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št.
1014873/2641/0154/1995.
gnk-60611
Zorko Tomaž, Kandijska 37, Novo mesto, priglasitveni list, opravilna št.
038/027694. gnv-60150

Potne listine
Backer Saša, Dekani 244, Dekani, potni list, št. AA 513272. gnm-60688
Balog Valentina, Gradnikova 12, Kanal, potni list, št. AA 470230, izdala UE
Nova Gorica. gnb-60520
Begić Ibrahim, Groharjeva 20, Kamnik, potni list, št. BA 426505, izdala UE
Kamnik. gnj-60712
Benčič Roko, Pot na kal 1, Pivka, potni list, št. BA 244480, izdala UE Postojna. gnx-60498
Benčina Matija, Polje 17, Ljubljana, potni list, št. BA 680046, izdala UE Ljubljana. gno-60532
Berlec Peter, Ljubljanska 27, Kamnik,
potni list, št. BA 585642, izdala UE Kamnik. gnu-60301
Bilić Jović Gordan, Trg 15 aprila 7,
Divača, potni list, št. BA 957355, izdala
UE Sežana. gnx-60473
Bilobrk Mario, Trg 37, Prevalje, potni
list, št. BA 422220, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnv-60275
Bogunović Barbara, Jenkova 11, Velenje, potni list, št. BA 785009. gno-60232
Bordon Darko, Novo Polje, Cesta
XIII/19, Ljubljana, potni list, št. BA
708204, izdala UE Ljubljana. gnh-60264
BorisRobert Jan, Obala 97, Portorož
Portorose, potni list, št. BA 225431, izdala UE Piran. gnf-60366
Borišek Miran, Leše 12, Sava, potni
list, št. AA 670614. gnf-60141
Branilović Josip, Ivanjkovci 4/a, Ivanjkovci, potni list, št. BA 278254, izdala
UE Ormož. gnf-60541
Brdnik Herbert, Vešeniška cesta 3,
Slovenske Konjice, potni list, št. BA 9184,
izdala UE Slovenske Konjice. gnl-60160
Brecelj Helena, Podjunska 12, Ljubljana, potni list, št. AA 977608, izdala UE
Ljubljana. gnn-60083
Bunderla Dominik, Fikšinci 33, Rogašovci, maloobmejno prepustnico, št. AG
6452, izdala UE Murska Sobota.
gnr-60379
Centa Gregor, Cesta dveh cesarjev 38,
Ljubljana, potni list, št. BA 884604, izdala UE Ljubljana. gnq-60630
Česnik Leon, Šmihel pod Nanosom
25, Hruševje, potni list, št. AA 272825,
izdala UE Postojna. gnx-60748
Ćulibrk Zoran, Jakčeva 34, Ljubljana,
potni list, št. AA 818853, izdala UE Ljubljana. gnu-60601
Dajić Božo, Golnik 46, Naklo, potni
list, št. BA 677160. gnu-60230
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Debevc Spruk Mojca, Nevlje 6, Kamnik,
potni list, št. BA 968771, izdala UE Kamnik. gnk-60761
Domijan Aljoša, Aljaževa 18/a, Ljubljana, potni list, št. AA 048960, izdala UE
Ljubljana. gnx-60273
Duraković Emina, Celjska cesta 38, Slovenj Gradec, potni list, št. AA 342502, izdala UE Slovenj Gradec. gng-60540
Dušanić Draženko, Stantetova 28, Velenje, potni list, št. BA 823953. gnf-60716
Đorđević Erika, Podlubnik 162, Škofja
Loka, potni list, št. BA 545683, izdala UE
Škofja Loka. gne-60167
Eling Irena, Zg. Bitnje 99, Žabnica, potni
list, št. AA 796224. gnx-60548
Felić Sanel, Reboljeva ulica 4, Ljubljana, potni list, št. BA 887252, izdala UE
Ljubljana. gnn-60458
Finžgar Tjaša, Verje 7/b, Medvode, potni list, št. BA 887516, izdala UE Ljubljana.
gnq-60205
Furst Nina, Šmartno ob Paki 30, Šmartno ob Paki, potni list, št. BA 934712, izdala
UE Velenje. gnt-60502
Galić Sejan, Celovška cesta 502, Ljubljana, potni list, št. AA 761144, izdala UE
Ljubljana. gnn-60608
Germ Saša, Gunduličeva 14, Maribor,
potni list, št. AA 242939. gni-60288
Golob Suzana, Vas 68, Radlje ob Dravi,
potni list, št. BA 843448, izdala UE Radlje
ob Dravi. gnp-60381
Gorjup Petja, Pečinska 8, Ljubljana, potni list, št. BA 732939, izdala UE Ljubljana.
gns-60278
Gradišnik Vidko, Cvetlična ul. 12, Celje,
potni list, št. BA 596194, izdala UE Celje.
gno-60507
Hace Nataša, Gačnikova 3, Limbuš, potni list, št. CA 1621. gnp-60756
Heber Andrej, Trg 4. julija 66, Dravograd, potni list, št. BA 610933. gnp-60231
Hengović Suzana, Gradišče pri Lukovici
1, Lukovica, potni list, št. BA 952658, izdala UE Domžale. gnk-60236
Herga Dejan, Juršinci 4/c, Juršinci, potni list, št. BA 694202. gnh-60564
Hervatin Adrijana, Vojkova 8, Solkan, potni list, št. AA 550399, izdala UE Nova Gorica. gne-60367
Hojnik Tomaž, Vrbanska 16/b, Maribor,
potni list, št. AA 64436. gny-60472
Hren Frančiška, Dalmatinova ulica 7,
Mengeš, potni list, št. AA 961739, izdala
UE Domžale. gnj-60362
Ilešič Valerija, Vitomarci 56/a, Vitomarci, potni list, št. AA 854870. gnc-60219
Jakše Marko, Ul. Ivana Suliča 6/b, Šempeter pri Gorici, potni list, št. AA 780144,
izdala UE Nova Gorica. gnj-60187
Jandrioska Emanuela, Sketova ulica 4,
Ljubljana, potni list, št. BA 520615, izdala
UE Ljubljana. gnz-60471
Janežič Marjan, Kersnikova ulica 6, Dob,
potni list, št. AA 39006, izdala UE Domžale.
gni-60263
Janežič Nevenka, Kersnikova ulica 6,
Dob, potni list, št. AA 115815, izdala UE
Domžale. gnj-60262
Jeler Franc, Titova cesta 120, Senovo,
potni list, št. BA 828947, izdala UE Krško.
gnc-60469
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Jović Damir, Bilečanska ulica 2, Ljubljana, potni list, št. BA 841453, izdala UE
Ljubljana. gni-60088
Junc Tjaša, Ul. prekomorskih brigad 2,
Tolmin, maloobmejno prepustnico, št. AI
50036, izdala UE Tolmin. gnt-60177
Jurenec Marko, Rumanja vas 58, Dolenjske Toplice, potni list, št. BA 262977,
izdala UE Novo mesto. gnz-60396
Juršič Simon, Dvorjane 9/a, Spodnji Duplek, potni list, št. AA 658976. gne-60392
Kabaš Valdet, Rudija Papeža 30, Kranj,
potni list, št. BA 959599, izdala UE Kranj.
gnx-60723
Kavčič Sonja, Kidričeva ul. 16/b, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
30494, izdala UE Nova Gorica.
gnv-60550
Kejžar Rok, Naselje Slavka Černeta 33,
Kranjska Gora, potni list, št. BA 635295,
izdala UE Jesenice. gno-60757
Klarič Erika, Miklošičeva ulica 17, Domžale, potni list, št. AA 492504, izdala UE
Domžale. gnw-60374
Komel Goran, Gregorčičeva 12/c,
Nova Gorica, potni list, št. CA 6005, izdala
UE Nova Gorica. gnv-60300
Korošec Aleš, Kvedrova ulica 3, Ptuj,
potni list, št. AA 441155. gnd-60218
Korun Marija, Verje 49, Medvode, potni list, št. AA 465490, izdala UE Ljubljana.
gng-60640
Koselj Maja, Potoki 2, Žirovnica, potni
list, št. BA 336427, izdala UE Jesenice.
gng-60415
Kosirnik Jana, Bukošek 1/d, Brežice,
potni list, št. BA 196388. gny-60422
Kovačič Nejc, Tratnikova 25, Ljubljana,
potni list, št. BA 681844, izdala UE Ljubljana. gno-60357
Kozole Maksi, Titova cesta 92, Senovo, potni list, št. BA 530841, izdala UE
Krško. gno-60557
Krajnc Matej, Ljubno 60, Podnart, potni
list, št. AA 118668. gnd-60168
Krajnc Petra, Lopata 55/a, Celje, potni
list, št. BA 154548. gnb-60099
Kranjec Marijan, Klavčičeva 8, Kamnik,
potni list, št. BA 89947, izdala UE Kamnik.
gno-60257
Križman Ernest, Ulica 25. maja 33, Prestranek, potni list, št. BA 604507, izdala
UE Postojna. gnb-60095
Kržič Andraž, Miklošičeva 8, Ljubljana,
potni list, št. BA 735303, izdala UE Ljubljana. gny-60622
Kuhar Dragica, Vrhovci, Cesta XXII/7,
Ljubljana, potni list, št. AA 945973, izdala
UE Ljubljana. gnj-60212
Kujraković Zafir, Cesta v Pečale 52/2,
Ljubljana, potni list, št. BA 901402, izdala
UE Ljubljana. gns-60753
Kvas Terezija, Čretvež 5, Stranice, potni list, št. BA 9222, izdala UE Slovenski
Konjice. gnk-60161
Legen Violeta, Makedonska 4, Maribor,
potni list, št. AA 372294. gnu-60101
Lemut Tom, Dolga Poljana 2/e, Vipava,
potni list, št. BA 652214, izdala UE Ajdovščina. gnl-60085
Likar Žiga, Velesovska cesta 75, Šenčur, potni list, št. BA 717586. gnm-60159
Lopatič Črt, Dunajska 319, Ljubljana,
potni list, št. BA 814799, izdala UE Ljubljana. gng-60590

Maher Vesna, Cankarjeva 7, Ljubljana,
potni list, št. AA 932415, izdala UE Ljubljana. gno-60732
Mak Tadej, Zagrad 115/a, Celje, potni
list, št. BA 439164. gnz-60221
Maksut Ines, Nanoška ulica 3, Ljubljana, potni list, št. BA 666102, izdala UE
Ljubljana. gnh-60714
Malis Roman, Pod smrekami 12, Šempeter v Savinjski dolini, potni list, št. CA
037259, izdala UE Žalec. gnb-60495
Marić Đuro, Beethovnova 14, Ljubljana, potni list, št. BA 316546, izdala UE
Ljubljana. gnm-60484
Matajc Vanesa, Škofjeloška 11, Medvode, potni list, št. AA 301519, izdala UE
Ljubljana. gnw-60203
Milenković Sašo, Ljubeljska 20, Ljubljana, potni list, št. BA 414998, izdala UE
Ljubljana. gnv-60475
Milosavljević Milan Miha, Breginj 4, Breginj, maloobmejno prepustnico, št.
AI73247, izdala UE Tolmin. gnz-60371
Mirnik Roman, Medno 63, LjubljanaŠentvid, potni list, št. AA 16013, izdala UE
Ljubljana. gnb-60170
Mlinar Andrej, Ob potoku 12, Žiri, potni
list, št. BA 794021. gnf-60241
Moškon Ema, Pot na Armes 5a, Senovo, potni list, št. BA 573682, izdala UE
Krško. gnl-60389
Murovec Loredana, Grčna 36, Nova
Gorica, potni list, št. AA 356745, izdala
UE Nova Gorica. gnv-60525
Novak Petra, Pod gabri 13, Celje, potni
list, št. BA 683358. gne-60467
Novak Sabina, Simončičeva ulica 14,
Trebnje, potni list, št. BA 904860, izdala
UE Trebnje. gng-60215
Novaković Mileva, Vrhovčeva ulica 8,
Ljubljana, potni list, št. BA 153349, izdala
UE Ljubljana. gnl-60360
Oman Jožek, Fram 77, Fram, potni list,
št. AA 433548. gnc-60319
Oman Matjaž, Cesta talcev 55, Kranj,
potni list, št. CA 15927. gnt-60102
Omerčević Sanela, Kidričeva ul. 30/c,
Nova Gorica, potni list, št. BA 623325,
izdala UE Nova Gorica. gnd-60193
Pavlič Janez, Ul. Mirana Jarca 6, Dob,
potni list, št. BA 39084, izdala UE Domžale. gno-60657
Pavlović Ljubiša, Bizoviška 40, Ljubljana, potni list, št. BA 883851, izdala UE
Ljubljana. gne-60292
Pažur Robert, Glinškova ploščad 20,
Ljubljana, potni list, št. BA 681765, izdala
UE Ljubljana. gnc-60569
Pečnik Viljem, Trg 4. julija 55, Dravograd, potni list, št. AA 610196, izdala UE
Dravograd. gne-60417
Pejovič Eva, Pod hribom 12, Ljubljana,
potni list, št. CA 20316, izdala UE Ljubljana. gnm-60384
Pemič Boštjan, Galicija 84, Žalec, potni list, št. BA 871998. gnc-60719
Peršin Vilma, Prušnikova 21, Ljubljana,
potni list, št. BA 813435, izdala UE Ljubljana. gnr-60129
Pertot Natan, Cankarjeva 7, Ljubljana,
potni list, št. CA 34602, izdala UE Ljubljana. gnm-60734
Pertot Rajko, Via Rismondo 2, Trst, potni list, št. BA 735665. gnn-60733
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Petkičić Dragana, Šlandrova ulica 8, Radomlje, potni list, št. BA 744031, izdala UE
Domžale. gnv-60725
Podkrajšek Bojan, Levstikova ul. 3, Piran Pirano, potni list, št. BA 760243, izdala
UE Piran. gnt-60627
Poropat Gordana, Smrekarjeva ulica 8,
Izola Isola, potni list, št. AA 503745, izdala
UE Izola. gnb-60620
Premk Branko, Jelovškova 1, Mengeš,
potni list, št. BA 39553, izdala UE Domžale. gnb-60595
Primc Kristjan, Slavka Gruma 18, Novo
mesto, potni list, št. BA 812342, izdala UE
Novo mesto. gni-60363
Rak Silvester, Bohorska ul. 18, Sevnica, potni list, št. BA 367853. gnp-60556
Ravbar Nikolaja, Lepa cesta 40, Portorož Portorose, maloobmejno prepustnico,
št. AI 4908, izdala UE Piran. gnr-60179
Ravbar Zlatan, Lepa cesta 40, Portorož
Portorose, potni list, št. P 53294, izdala UE
Piran. gnu-60176
Rebec Matjaž, Ul. 30. divizije 15/a, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
147499, izdala UE Nova Gorica. gnm-60184
Rejc Marijan, Volarje 35, Tolmin, maloobmejno prepustnico, št. AI 98583, izdala
UE Tolmin. gnk-60186
Rendič Igor, Šalara 56, Koper Capodistria, potni list, št. AA 950826. gnd-60693
Rihtar Danijel Anton, Trata VI, št. 1, Kočevje, potni list, št. BA 518243, izdala UE
Kočevje. gnc-60394
Ritonja Miran, Ključarovci 39, Križevci
pri Ljutomeru, potni list, št. BA 04563, izdala UE Ljutomer. gnp-60181
Schlegel Marjan, Cesta IV. prekomorske 67, Ajdovščina, potni list, št. BA
216019, izdala UE Ajdovščina. gnx-60523
Senić Darko, Trg na stavbah 11, Litija,
potni list, št. BA 483625, izdala UE Litija.
gnr-60154
Serdarević Midhat, Cesta 24. junija 64,
Ljubljana, potni list, št. BA 900306, izdala
UE Ljubljana. gnb-60470
Serenčeš Jože, Povšetova 57, Ljubljana, potni list, št. BA 797065, izdala UE
Ljubljana. gnz-60496
Simić Danijel, Škapinova ulica 12, Celje, potni list, št. BA 896837, izdala UE
Celje. gnl-60385
Simon Boštjan, Sv. Jurij 12d, Rogašovci, potni list, št. BA 692181, izdala UE Murska Sobota. gnj-60387
Sjekloča Tjaša, Na gaju 14/f, Ljubljana,
potni list, št. BA 797172, izdala UE Ljubljana. gnd-60093
Skrbnik Milan, Mezgovci ob Pesnici
42/b, Dornava, potni list, št. BA 542251.
gns-60303
Starina Ažbe, Krakovo 19, Radeče, potni list, št. BA 951241. gnr-60229
Strmecki Marija Dunja, Rožna dolina c.
V/38, Ljubljana, potni list, št. BA 110703,
izdala UE Ljubljana. gnr-60604
Strojan Igor, Kurirska ulica 21, Ljubljana, potni list, št. BA 164417, izdala UE
Ljubljana. gnd-60493
Strojan Miha, Kurirska ulica 21, Ljubljana, potni list, št. BA 899906, izdala UE
Ljubljana. gnf-60491
Strojan Mojca, Kurirska ulica 21, Ljubljana, potni list, št. BA 164411, izdala UE
Ljubljana. gng-60490
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Šercer Milan, Rudnik I/11a, Ljubljana,
potni list, št. AA 58013, izdala UE Ljubljana.
gnq-60430
Šiker Aleksander, Zg. Velka 64, Zgornja
Velka, potni list, št. BA 531829. m-1357
Šimenc Miha, Gasilska 9, Kranjska Gora,
potni list, št. AA 785458, izdala UE Jesenice. gnk-60711
Tkavc Aleks, Čopova 6, Žalec, potni list,
št. BA 967343. gnk-60561
Tomažin Polona, Vrbnje 10/a, Radovljica, potni list, št. BA 744366. gny-60222
Trajkov Dragan, Dolnja Košana 9, Košana, potni list, št. BA 580177, izdala UE
Postojna. gny-60072
Traven Katarina, Skaručna 10, Vodice,
potni list, št. AA 245200, izdala UE Ljubljana. gnl-60210
Trogrlič Vinko, Cesta Jaka Platiše 13,
Kranj, potni list, št. BA 859439, izdala UE
Kranj. gnk-60086
Turk Jerica, Na Pristavi 55, Šempeter
pri Gorici, potni list, št. BA 867322, izdala
UE Nova Gorica. gnl-60185
Urbančič Anton, Kriška reber 11, Trebnje, potni list, št. BA 141025, izdala UE
Trebnje. gnl-60235
Urbančič Tadeja, Ul. Marije Drakslerjeve
5, Ljubljana, potni list, št. BA 248787, izdala UE Ljubljana. gnk-60511
Valjavec Marjan, Sr. Bela 21, Preddvor,
potni list, št. AA 705016. gnu-60751
Valjavec Miranda, Sr. Bela 21, Preddvor,
potni list, št. BA 959668. gnt-60752
Veis Majda, Med vrtovi 13, Miklavž na
Dravskem polju, potni list, št. AA 4390903.
gnu-60376
Vidmar Jože, Škalce 63, Slovenske Konjice, potni list, št. AA 970453, izdala UE
Slovenske Konjice. gnn-60383
Vipotnik Katja, Savinjaska 101, Žalec,
potni list, št. BA 154279. gnw-60424
Vuga Vojko, V mlinu 39, Šempeter pri
Gorici, potni list, št. BA 846021, izdala UE
Nova Gorica. gng-60690
Vuleta Darija, Jemčeva cesta 22, Trzin,
potni list, št. BA 870969, izdala UE Grosuplje. gnq-60605
Zorn Luka, Trg 65, Renče, maloobmejno prepustnico, št. AI 154239, izdala UE
Nova Gorica. gnh-60368
Zupančič Boštjan, Neveljska pot 22, Kamnik, potni list, št. BA 122462, izdala UE
Kamnik. gnp-60281
Žibert Fanika, Mala dolina 3, Jesenice
na Dolenjskem, potni list, št. AA 619264,
izdala UE Brežice. gny-60701
Žiković Robert, Partizanska cesta 15,
Nova Gorica, potni list, št. BA 257635, izdala UE Nova Gorica. gnh-60689
Žižmond Miran, Cesta 24. junija 66, Ljubljana, potni list, št. BA 488229, izdala UE
Ljubljana. gnr-60279
Žnidarič Marko, Ul. 9. maja 20, Miklavž
na Dravskem polju, potni list, št. BA
673888. gnt-60477

Osebne izkaznice
Arizanović Nenad, Prekomorskih brigad
8, Postojna, osebno izkaznico, št. 291005.
gnt-60702

Artnak Anica, Tesarska 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 31922. gnc-60094
Aubreht Rosita, Škalske Cirkovce 17,
Velenje, osebno izkaznico, št. 87091.
gnp-60706
Bačnik Ivančica, Zbilje 7/l, Medvode,
osebno izkaznico, št. 596176. gnt-60727
Bajrić Suvad, Šalek 89, Velenje, osebno izkaznico, št. 280230. gnd-60293
Ban Franc, Cerej 21, Ankaran Ankarano, osebno izkaznico, št. 319790.
gnh-60539
Bevc Mitja, Kajuhova 10, Poljčane, osebno izkaznico, št. 347560. gnm-60309
Bezjak Dunja, Jelovec, Stara ulica 6,
Bresternica, osebno izkaznico, št.
193447. gnt-60552
Bezjak Polonca, Delavska pot 4, Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
408173. gnp-60506
Blatnik Ida, Srednje Gameljne 7/a, Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
6528. gnz-60646
Bogar Jožef, Dolina pri Lendavi 5/a,
Lendava Lendva, osebno izkaznico, št.
685560. gnr-60754
Botonjić Sena, Strmeckijeva 22, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 29826.
gny-60347
Božič Marija, Prušnikova 68, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 298611. gnj-60487
Branković Nikica, Vide Pregarčeve
13/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
301772. gnn-60508
Bregar Leopoldina, Šarhova 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 304850.
gnu-60155
Bregar Mitja, Tržaška 53, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 336969. gnu-60501
Buermen Aleksander, Poklukarjeva ul.
2, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
814999. gnx-60373
Bulič Alja, Lepi pot 14/c, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 396847. gnj-60662
Čermelj Gregor, Ruška cesta 7, Maribor, osebno izkaznico, št. 580780.
gnd-60468
Čermelj Samec Miljana, Slomškova 32,
Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 191503.
gnh-60364
Černigoj Karin, Vrtojbenska cesta 7/a,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
255078. gns-60528
Dai Klara, Ulica heroja Staneta 18, Maribor, osebno izkaznico, št. 277421.
gnx-60198
Drinovec Matjaž, Drulovka 15, Kranj,
osebno izkaznico, št. 460393. gnz-60696
Durini Sabina, Blatnik pri Črnomlju 5,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 399774.
gnn-60758
Finžgar Tjaša, Verje 7/b, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
13310’7.
gno-60207
Firbas Mojca, Zg. Hajdina 138, Hajdina, osebno izkaznico, št. 405944.
gnc-60694
Glas Simona, Petkova ulica 20, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 290402.
gne-60092
Gracar Milan, Na Dobravi 6, Litija, osebno izkaznico, št. 371769. gnm-60684
Gradišar Matevž, Sp. Duplje 67, Duplje, osebno izkaznico, št. 593324.
gns-60553
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Gregorič Franc, Tržaška 35, Celje, osebno izkaznico, št. 309912. gno-60157
Grudnik Lucija, Plešivec 5, Velenje, osebno izkaznico, št. 15610. gnq-60705
Gulič Matevž, Škofjeloška 6, Medvode,
osebno izkaznico, št. 5998. gnq-60080
Harbaš Danijela, Šišenska 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 150148.
gnt-60452
Horvat Mirko, Fulneška 2, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 503885. gnw-60274
Horvat Mišo, Ljubljanska ulica 73, Maribor, osebno izkaznico, št. 512104.
gnv-60225
Hromec Miha, Tesovnikova 39/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 235798.
gnn-60208
Hrovat Mirko, Žiganja vas 74, Križe, osebno izkaznico, št. 802091. gns-60228
Ileršič Jana, Gerbičeva 40, Cerknica,
osebno izkaznico, št. 285132. gnu-60401
Jermol Marjan, Puhova ulica 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 438859.
gnz-60271
Jović Snežana, Nusssdorferjeva 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 323314.
gno-60457
Jurgec Anja, Lancova vas 69/a, Videm
pri Ptuju, osebno izkaznico, št. 260982.
gnu-60276
Kalauz Guzič Milena, Sv. Peter 82, Sečovlje Sicciole, osebno izkaznico, št.
429497. gnu-60526
Kantoci Laura, Sp. Kostrivnica 33, Podplat, osebno izkaznico, št. 437280.
gnr-60104
Kantoci Tibor, Sp. Kostrivnica 33, Podplat, osebno izkaznico, št. 854603.
gnj-60112
Kavčič Vesna, Ulica 31. divizije 48, Kranj, osebno izkaznico, št. 362571.
gnm-60284
Kobal Dušan, Trtnikova 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 752625. gni-60213
Kolenko Marija, Kvedrova 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 129487. gnf-60566
Kopina Miran, Cesta II/12, Velenje, osebno izkaznico, št. 544415. gnn-60708
Koradej Stojan, Čopova ulica 6, Žalec,
osebno izkaznico, št. 31539. gnb-60220
Korun Marija, Verje 49, Medvode, osebno izkaznico, št. 109279. gnf-60641
Kosirnik Jana, Bukošek 1/d, Brežice,
osebno izkaznico, št. 46192. gnx-60423
Kovač Gabriela, Kamnje 51, Dobravlje,
osebno izkaznico, št. 193489. gnw-60174
Kovačič Robert, Petrovičeva 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 291242.
gnt-60252
Kranjc Andrej, Kamna Gorica 92, Kamna Gorica, osebno izkaznico, št. 560586.
gnh-60514
Krese Frančiška, Ulica bratov Tuma 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 438771.
gne-60567
Krpan Beno, Mariborska ulica 28, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 728697.
gne-60217
Kržič Andraž, Miklošičeva 18, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 212280. gnh-60289
Kugler Boris, Prvomajska ulica 18, Celje, osebno izkaznico, št. 415868.
gnz-60096
Kustura Ana, Na jami 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 441796. gnt-60202
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Kuštrin Ema, Proletarska 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 335969. gnv-60600
Lakota Marko, Parecag 136, Sečovlje
Sicciole, osebno izkaznico, št. 418609.
gnc-60173
Lapornik Anton, Loka pri Zidanem mostu
96, Loka pri Zidanem Mostu, osebno izkaznico, št. 346131. gnj-60562
Lapuš Anica, Kržičeva 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1458. gng-60465
Lautar Gabrijel Jelko, Hrušica 202, Hrušica, osebno izkaznico, št. 333879.
gnc-60519
Lazar Marlen, Oktobrske revolucije
10/a, Izola Isola, osebno izkaznico, št.
648298. gnf-60516
Lestan Alenka, Jamnikarjeva 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 681202.
gnt-60302
Maček Miha, Cesta na Mesarico 26, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 782876.
gny-60397
Marchisetti Vera, Mestni trg 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 401510. gnr-60654
Marinšek Katarina, Veselova 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 485408.
gnw-60124
Marolt Darinka, Alpska 17, Bled, osebno izkaznico, št. 423341. gnc-60169
Mehić Senada, Cesta 24. junija 66, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 357577.
gnx-60098
Meško Martin, Tavčarjeva 7, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št. 427407.
gnk-60361
Mihelj Duško, Športna ulica 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 163583. gne-60592
Miklavčič Darja, Branik 213, Branik, osebno izkaznico, št. 113483. gnb-60395
Miklavčič Peter, Šmartinska 22/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 389910.
gnm-60709
Miloš Milena, Goriče 2, Postojna, osebno izkaznico, št. 688332. gng-60390
Mirnik Roman, Medno 63, LjubljanaŠentvid, osebno izkaznico, št. 109990.
gns-60378
Mravlak Tatjana, Vrhe 22, Teharje, osebno izkaznico, št. 109574. gnc-60419
Nemanič Jožica, Pod strahom 13, Škofljica, osebno izkaznico, št. 633197.
gnq-60305
Nemec Peter, Gibina 12, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 542303. gnn-60183
Nikl Renato, Lesarska 15, Maribor, osebno izkaznico, št. 229439. gng-60715
Novak Branko, Podkraj 16, Velenje, osebno izkaznico, št. 321557. gnf-60166
Osmani Fatmir, Panonska ul. 8, Maribor, osebno izkaznico, št. 219098.
gnc-60544
Pejović Tomo, Pod hribom 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 158181.
gnw-60399
Peršin Vilma, Prušnikova 21, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 19814. gnq-60130
Pertovt Nevenka, Sela pri Volčah 28,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 37955.
gny-60172
Pesjak Antonija Marija, Klemenova 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 627314.
gnr-60429
Petruša Ana, Vipavska 34, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
230300.
gnu-60076

Pilih Aleš, Pojavorškova ulica 13, Celje,
osebno izkaznico, št. 261205. gng-60165
Pirc Metka, Nadgoriška 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 423622. gnr-60079
Pogačar Boštjan, Vrbnje 14, Radovljica,
osebno izkaznico, št. 322500. gny-60372
Poženel Vladimira, Sojerjeva 24, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 259325.
gnq-60530
Požgaj Aleš, Ul. Janka Ulriha 18, Velenje, osebno izkaznico, št. 676268.
gnb-60420
Prodenčar Vida, Griže 110, Griže, osebno izkaznico, št. 591718. gng-60565
Rački Marija, Novakova 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 62531. gng-60265
Ravnjak Avgustin, Srednje 15, Brestanica, osebno izkaznico, št. 766259.
gne-60492
Rekef Nadežda, Štihova 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 45758. gnu-60451
Ribič Štefanec Nataša, Poljanska 73,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 415856.
gnr-60204
Rodošek Viktor, Podvozna pot 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 782244.
gnb-60720
Samsa Boris, Mali log 10, Loški Potok,
osebno izkaznico, št. 789264. gnw-60574
Savič Stevan, Golo Brdo 188, Medvode, osebno izkaznico, št. 61137.
gne-60192
Savić Mateja, Engelsova 42, Maribor,
osebno izkaznico, št. 752573. gnn-60283
Savić Mateja, Engelsova 42, Maribor,
osebno izkaznico, št. 752573. m-1345
Slamek Bojan, Gaberke 194, Šoštanj,
osebno izkaznico, št. 740785. gne-60117
Stojanović Milenko, Jenkova ulica 8/a,
Celje, osebno izkaznico, št. 179180.
gni-60563
Stojmilov Nenad, Bokalova 13, Jesenice, osebno izkaznico, št. 302243.
gny-60697
Strlič Matija, Hrenova 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 203299. gnx-60073
Šajtegel Gregor, Rimska ploščad 18, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 222876. gnm-60409
Škrabe Dragotina, Latkova vas 14, Prebold, osebno izkaznico, št. 133809.
gnk-60386
Škrubej Albina, Antoličičeva 24, Maribor, osebno izkaznico, št. 416418.
m-1317
Štamfelj Alen, Ločna 6, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 262820. gnz-60521
Štavbe Franc, Cankarjeva ulica 3, Zreče, osebno izkaznico, št. 368191.
gnh-60489
Štok Plej Tatjana, Pod vinogradi 15, Kamnica, osebno izkaznico, št. 261545.
gnl-60285
Tavčar Jana, Spodnja Luša 14, Selca,
osebno izkaznico, št. 102280. gnh-60589
Trajber Robert, Gornji Lakoš 15, Lendava Lendva, osebno izkaznico, št. 53018.
gnb-60499
Trampuž Mirjan, Muljava 27, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 302218. gnz-60296
Urbančič Tadej, Stara Sušica 23, Košana, osebno izkaznico, št. 692748.
gni-60188
Varga Marija Barbara, Klinetova 14, Maribor, osebno izkaznico, št. 232488.
gnt-60227
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Verzel Marija, Rogaška 54, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 415905. gnh-60164
Vinski Janko, Žaga 12/a, Stahovica,
osebno izkaznico, št. 627637. gnw-60324
Vodičar Metka, Dobriša vas 2/d, Petrovče, osebno izkaznico, št. 146262. gni-60763
Vrečar Luka, Groharjeva 14, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 405845. gnz-60346
Vujanovič Marko, Vrbanska 18, Maribor,
osebno izkaznico, št. 351267. m-1327
Zupančič Darinka, Ulica prvoborcev 25,
Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
391997. gni-60163
Žertek Mihael, Češnjica 4, Laze v Tuhinju, osebno izkaznico, št. 262760.
gnt-60427
Žiberna Antonija, Mala vas 34, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 270897. gnm-60509

Vozniška dovoljenja
Antlej Marjetka, Škarnice 26, Dobje pri
Planini, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11494, izdala UE Šentjur pri Celju.
gno-60307
Aubreht Rosita, Škalske Cirkovce 17,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 531650, reg. št. 19786, izdala UE Velenje. gnn-60558
Balja Biserka, Železnikova 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
917251, reg. št. 103940. m-1332
Balog Valentina, Gradnikova 12, Kanal,
vozniško dovoljenje, reg. št. 38062, izdala
UE Nova Gorica. gny-60097
Behrić Mirsad, Stara cesta 16, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
13648, izdala UE Vrhnika. gnu-60426
Benedičič Irena, Pohorska 4, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 46274.
gnz-60421
Bergant Marko, Podgorje 97, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 19770,
izdala UE Kamnik. gnw-60299
Berič Anita, Froleh 18, Sv.Ana v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
10414, izdala UE Lenart. m-1364
Berlak Marta, Šaleška 2/b, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 946358,
reg. št. 16481, izdala UE Velenje.
gnd-60418
Besednjak Polonca, Goriška cesta 38,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1335342, reg. št. 16880, izdala UE
Ajdovščina. gnx-60448
Bešić Džemal, Rusjanov trg 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1193862, reg. št. 207481, izdala UE Ljubljana. gnu-60251
Bombač Jan, Partizanska 46, Rakek, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 11164,
izdala UE Cerknica. gnw-60749
Bončar Nataša, Sadinja vas 141, LjubljanaDobrunje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1134273, reg. št. 214363,
izdala UE Ljubljana. gnc-60369
Božnar Matjaž, Podlubnik 152, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
25655, izdala UE Škofja Loka. gnq-60480
Breznik Barbara, Pesnica 70e, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 11543. m-1358
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Breznik Dorotej, Prešernova 29/a, Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 19968, izdala UE Slovenska Bistrica. gnf-60116
Burmen Aleksander, Poklukarjeva ulica
2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 894307, reg. št. 160538, izdala UE
Ljubljana. gnu-60476
Cegaj Muhamet, Jadranska 21, Ankaran
Ankarano, vozniško dovoljenje, reg. št.
40315. gnh-60439
Chiavalon Rinaldo, XXX divizije 8, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 3674, izdala UE Piran.
gnf-60341
Ciglarič Stanislav, Vojkova cesta 73, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1216072, reg. št. 112849, izdala UE
Ljubljana. gnr-60479
Cimermančič Damjan, Stopiče 60, Stopiče, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
37320, izdala UE Novo mesto. gnx-60148
Čadež Uroš, V Murglah 137, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1025110, reg. št. 159989, izdala UE Ljubljana. gnm-60134
Čeh Franc, Ul. Planinčevih 15, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEFG, reg. št. 17357, izdala UE Maribor. m-1324
Ćulibrk Zoran, Jakčeva ulica 34, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
926641, reg. št. 170339, izdala UE Ljubljana. gnc-60644
Dedivanović Djerdj, Sp. Bitnje 7, Žabnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
642021, reg. št. 23065, izdala UE Kranj.
gnc-60594
Demšar Boštjan, Na kresu 21, Železniki, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
20704, izdala UE Škofja Loka. gns-60503
Dervišević Hamdija, Naselje Aleša Kaple
26, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, reg. št. 7384, izdala UE Hrastnik.
gnd-60393
Doler Matjaž, Podgorje 185, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 19906, izdala UE Velenje.
gnx-60573
Družovec Roman, Kersnikova 3, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. S
913711, izdala UE Maribor. m-1321
Ferjančič Jožica, Ledine 20, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, reg. št. 12394, izdala UE Nova Gorica. gno-60407
Filipič Živa, Ivana Suliča 16/a, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 44706. gne-60517
Florjančič Tanja, Mlakarjeva 8, Kranj,
preklic duplikata vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, št. S 600023, reg. št. 28683, izdala
UE Kranj. gnw-60549
Forjan Robert, Ižakovci 171, Beltinci,
vozniško
dovoljenje,
št.
28730.
gnc-60244
Foršek Dušan, Žepovci 15, Apače, vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št. 13108,
izdala UE Gornja Radgona. gnm-60138
Fras Darinka, Kamniška 20b, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
871957, reg. št. 41681, izdala UE Maribor. m-1333
Fridl Brigita, Destrnik 32, Destrnik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
32240, izdala UE Ptuj. gnk-60586

Furman Robert, Šentvid pri Grobelnem
13, Grobelno, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 10873, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnr-60529
Gaber Slavko, Cesta na kmetijsko šolo
9, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 4962, izdala UE Šentjur pri Celju.
gne-60717
Gabršček Vida, Svino 28, Kobarid, vozniško dovoljenje, št. S 000794132, izdala
UE Tolmin. gnj-60437
Gajžler Valter, Pesnica 19, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9285. m-1355
Galinec Jožef, Tržec 54, Videm pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. AB, reg. št.
15790, izdala UE Ptuj. gns-60728
Germ Eduard, Ribnica na Pohorju 65,
Ribnica na Pohorju, vozniško dovoljenje,
kat. BCFGH, reg. št. 12397, izdala UE Slovenj Gradec. gnl-60510
Glas Simona, Petkova ulica 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
933805, reg. št. 178975, izdala UE Ljubljana. gnf-60091
Gobec Tomaž, Mestinje 60, Podplat, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 10316,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnd-60543
Godina Saša, Lendavska ulica 13, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 13545.
gnc-60444
Golčar Dejan, Trg Poh. bataljona 7, Kisovec, vozniško dovoljenje, št. S 1667636.
gnl-60310
Gomboši Jožef, Slomškova 45, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
13580. gnf-60441
Gomilšek Janez, Klepova 39, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15023,
izdala UE Ptuj. gnn-60583
Gorjanc Iztok, Sora 11/a, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1014400, reg. št. 177464, izdala UE Ljubljana. gnp-60456
Gracar Milan, Na Dobravi 6, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 403658,
izdala UE Litija. gno-60682
Grašinar Jože, Čemšenik 9, Čemšenik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1472895, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnf-60191
Gregorčič Milan, Zagrad 101, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1421232, reg. št. 31425, izdala UE Celje.
gne-60317
Hafner Vida, Sveti duh 169, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12067, izdala UE Škofja Loka. gnr-60158
Halas Mihael, Bratovševa ploščad 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1065344, reg. št. 210124, izdala UE
Ljubljana. gnq-60380
Hasl Bogdan, Ložnica 39, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 1400476, izdala UE Žalec. gnx-60698
Holub Rihard, Piranska 4, Izola Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
1550, izdala UE Izola. gnl-60435
Horvat Boštjan, Zaplana 10, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15876,
izdala UE Vrhnika. gnt-60152
Hribernik Boštjan, Čečovje 2, Ravne na
Koroškem, preklic duplikata vozniškega dovoljenja, kat. BGH, reg. št. 14492, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnr-60579
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Hribernik Tanja, Zeče 52, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7521. gnb-60695
Hrnčič Darko, Klemenčičeva 7, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 21817, izdala UE Novo mesto.
gnn-60408
Hrnčič Irena, Klemenčičeva 7, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
26382, izdala UE Novo mesto. gne-60342
Hrovat Gabrijel, Švarova ulica 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 1003119, reg. št. 48786, izdala UE Ljubljana. gng-60290
Hvala Tomaž, Lipoglav 1, Loče pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 11240. gnn-60133
Ileršič Jana, Gerbičeva 40, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7351,
izdala UE Cerknica. gnv-60400
Iliev Dalibor, Cesta Jaka Platiše 3, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1533155, reg. št. 54678, izdala UE Kranj.
gng-60615
Jamnik Matija, Ulica borcev za severno
mejo 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1229502, reg. št. 225605, izdala UE Ljubljana. gng-60765
Jančar Andraž, Preglov trg 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1234170, reg. št. 212276, izdala UE Ljubljana. gnq-60180
Janša Valentina, Žažar 30, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 245396,
reg. št. 23264, izdala UE Ljubljana.
gnf-60391
Januš Niko, Cankarjeva cesta 22, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
3886. gnu-60126
Jarc Erika, Vogrsko 31, Volčja Draga,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
23873. gnw-60449
Jarc Janez, Tovarniška ulica 23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
597015, reg. št. 113110, izdala UE Ljubljana. gnl-60260
Jarec Jaša, Potokarjeva ulica 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1328074, reg. št. 204570, izdala UE Ljubljana. gnp-60356
Jereb Frančiška, Kantetova ulica 66, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
294234, reg. št. 58742, izdala UE Ljubljana. gnb-60474
Jermol Marjan, Puhova ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
685898, reg. št. 189155, izdala UE Ljubljana. gnb-60270
Justulin Maja, Bukovica 49, Volčja Draga, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica. gnp-60331
Kaiser Nataša, Veljka Vlahoviča 37, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1240319, reg. št. 103203, izdala UE Maribor. m-1330
Kajžar Peter, Ul. Bratov Mernik 9, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št. 11613. gny-60497
Kalauz Guzič Milena, Sv. Peter 82, Sečovlje Sicciole, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 12301, izdala UE Piran.
gnm-60534
Kastelic Nataša, Ob žici 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
153192, izdala UE Ljubljana. gni-60488
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Kavčič Vesna, Ulica XXXI. divizije 48,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1460772, reg. št. 53503, izdala UE Kranj.
gnh-60239
Kelbl Barbara, Bohinjska Bela 12, Bohinjska Bela, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 20460. gny-60572
Kerin Andrej, Slinovce 9, Kostanjevica
na Krki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11738. gnd-60718
Kert Boštjan, Bolfenška 9, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1221619,
reg. št. 111406. m-1352
Klavs Feliks, Gabrovka pri Zagradcu 3,
Zagradec, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S 1531529, reg. št. 14043, izdala
UE Grosuplje. gnu-60351
Klavžar Branka, Bohinjska Bela 115,
Bohinjska Bela, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 427792, reg. št. 23745.
gnz-60446
Klemenčič Lidija, Rakičan, Štefana Kovača 13, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 28619. gnl-60110
Klinc Niko, Podlog 8/b, Šempeter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S 285486, izdala UE Žalec.
gnt-60402
Knep Uroš, Linhartova cesta 66, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1454714, reg. št. 163811, izdala UE Ljubljana. gnq-60555
Koban Branimir, Puciharjeva ulica 38,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 848554, reg. št. 106797, izdala UE Ljubljana. gnj-60512
Kociper Dragica, Dragomer, Lepa pot 1,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 4907, izdala UE Vrhnika.
gns-60353
Koler Klavdija, Šolska ulica 15, Spodnja
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1090382, reg. št. 10899, izdala UE Idrija.
gnp-60156
Kolmanič Branko, Ul. Zofke Kvedrove
10, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
reg. št. 9398. gng-60440
Korošec Danica, Kidričeva 76, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8071, izdala UE Ljutomer. gnm-60334
Košir Franc, Log 68, Železniki, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 16048, izdala UE Škofja Loka. gnp-60481
Kovač Gabriela, Kamnje 51, Dobravlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
784302, reg. št. 14246, izdala UE Ajdovščina. gnv-60175
Krajner Adolf, Rožengrunt 15, Sv.Ana v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 2602, izdala UE Lenart.
m-1323
Kraševec Justin, Dolsko 2, Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1065133, reg. št. 203208, izdala UE
Ljubljana. gnz-60071
Kreutzmann Ralf, Ul. Milke Volk 57,
Hoče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 494216, reg. št. 99878, izdala UE Maribor. m-1361
Kristan Slavica, Krožna ulica 19, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
806313, reg. št. 13594, izdala UE Kranj.
gnb-60320
Križan Iztok, Gospodinjska ulica 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

1049865, reg. št. 208214, izdala UE Ljubljana. gng-60140
Križanič Jaka, Jakčeva ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1369735, reg. št. 235239, izdala UE Ljubljana. gnc-60194
Krpan Beno, Mariborska ulica 28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1251854, reg. št. 184378, izdala UE Ljubljana. gnf-60216
Krstič Jurij, Cesta zmage 53, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
247770, reg. št. 26537. m-1365
Krstić Vladimir, Dobravska 3a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 36393,
reg. št. 25906, izdala UE Maribor. m-1369
Kugler Boris, Prvomajska 18, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 43277.
gnt-60127
Kuhar Anita, Jocova 11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 875793,
reg. št. 35627, izdala UE Maribor. m-1328
Kuhelj Gregor, Župančičeva ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1373729, reg. št. 236496, izdala UE Ljubljana. gnd-60243
Kukovič Vasja, Nazorjeva 33, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
575882, izdala UE Maribor. m-1371
Kunej Tomislav, Mariborska 210/d, Škofja vas, vozniško dovoljenje, št. S
000833767, reg. št. 12507. gno-60082
Kunst Peter, Zadobrova 39, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
986497, reg. št. 40657. gnl-60760
Kurbos Benjamin, Noršinci 7, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12666, izdala UE Ljutomer. gnh-60114
Lauks Daniela, Vojkova cesta 87, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
10262, reg. št. 206110, izdala UE Ljubljana. gni-60713
Lavrenčič Jernej, Dragomer, Pod Lovrencem 12, Brezovica pri Ljubljani, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11248, izdala UE Vrhnika. gnr-60354
Lednik Božidar, Bratov Vošnjakov 19,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
181351, reg. št. 36706, izdala UE Celje.
gnn-60233
Lenčič Igor, Šmalcja vas 36, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
31822, izdala UE Novo mesto. gns-60453
Lepšina Miran, Jakopičeva ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
931843, reg. št. 82218, izdala UE Ljubljana. gnc-60294
Levačič Stanislav, Sp. Gasteraj 80, Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1109092, reg. št. 10147.
m-1375
Lorenci Milan, Gradiška 354, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9934, izdala UE Pesnica. m-1346
Lukunič Primož, Ulica Manice Komanove 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1482030, reg. št. 243704,
izdala UE Ljubljana. gnv-60750
Makovini Jan, IX korpusa 14, Izola Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
271, izdala UE Izola. gns-60328
Malešič Peter, Ul. 1. maja 2, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1431328, reg. št. 5130, izdala UE Metlika.
gni-60613

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Mandžuka Sifet, Petrovičeva ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1335078, reg. št. 18651, izdala UE Krško.
gni-60238
Markič Alojzij, Bate 38, Grgar, vozniško
dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
gnv-60100
Marković Nina, Rudarska ul. 16, Lendava Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 16066, izdala UE Lendava.
gnc-60494
Marković Vladislav, Bleiweisova cesta
31, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1254111, reg. št. 49719, izdala UE Kranj. gne-60242
Martini Gnezda Mirjam, Slovenska 19,
Spodnja Idrija, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 533377, izdala UE Idrija. gnw-60224
Maslić Miloš, Belokranjska ulica 25, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 44392, reg. št. 37375, izdala UE
Ljubljana. gnq-60405
Menih Polonca, Topolšica 50, Topolšica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1382440, reg. št. 29738, izdala UE Velenje. gnn-60483
Mihelak Marija, Črnova 11, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
001411912, izdala UE Žalec. gnq-60505
Miholič Ivanka, Zavita ul. 1, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
719468, izdala UE Maribor. m-1362
Mirnik Roman, Medno 63, LjubljanaŠentvid, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
264260, reg. št. 122504, izdala UE Ljubljana. gnt-60377
Mlakar Slavko, Pražakova ulica 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 515876, reg. št. 72330, izdala UE
Ljubljana. gnv-60500
Mlinar Andrej, Ob potoku 12, Žiri, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24522, izdala
UE Škofja Loka. gng-60240
Mueller Žiga, Albrehtova ulica 90, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1453824, reg. št. 242955, izdala UE Ljubljana. gnz-60721
Nasić Damir, Prisoje 9/a, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
43693, izdala UE Koper. gnd-60593
Navoj Ivan, Podbočje 32, Podbočje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 432110,
reg. št. 9555, izdala UE Krško.
gnm-60434
Nemec Peter, Gibina 12, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
5861, izdala UE Ljutomer. gnu-60201
Novak Aleš, Špruha 6, Trzin, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1481527, reg.
št. 25485, izdala UE Domžale.
gns-60578
Novak Vlado, Jakčeva ulica 21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1044197, reg. št. 173574, izdala UE Ljubljana. gnh-60189
Oset Tomaž, Cesta na Rifnik 1, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7196, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnv-60700
Osmič Emil, Tomšičeva 4, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
15702. gnb-60245
Pahovec Robi, Na tičnico 15, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. AB, reg. št. 9725,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnb-60545
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Perčič Aleš, Križ 23, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12431,
izdala UE Kamnik. gnz-60171
Peršin Vilma, Prušnikova 21, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
1251493, reg. št. 127784, izdala UE Ljubljana. gns-60128
Pestelj Erika, Kožmani 26, Ajdovščina,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 16/2001. gnb-60195
Pevec Lili, Donova cesta 7/b, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
768721, reg. št. 83936, izdala UE Ljubljana. gnf-60666
Plahhutta Sergeja, Cesta M. Zidanška
23, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12319, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnr-60704
Plahuta Jožef, Kolodvorska 18, Dornberk, vozniško dovoljenje, reg. št. 29639.
gnh-60089
Plantan Maja, Drska 46, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
31409, izdala UE Novo mesto. gnj-60337
Pogačar Robert, Testenova 33, Mengeš,
preklic duplikata vozniškega dovoljenja, kat.
ABGH, št. S 1123541, reg. št. 23028, izdala UE Domžale. gnf-60316
Polajnar Alojz, Pristavška cesta 49, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
3144, izdala UE Tržič. gnj-60737
Polanc Silvester, Predmeja 42, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 9748. gnv-60450
Polanko Miran, Drska 46, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, št. 29178, izdala UE
Novo mesto. gny-60247
Požar Zdenko, Poklukarjeva ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 690248, reg. št. 180112, izdala UE Ljubljana. gnx-60348
Premk Branko, Jelovškova 1, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
603701, reg. št. 10020, izdala UE Domžale. gnz-60596
Prislan Viktor, Poljče 2, Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4283, izdala UE Žalec. gnz-60196
Prosen Domen, Goričane 39/b, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1298224, reg. št. 228050, izdala UE Ljubljana. gni-60638
Pšaker Aleš, Posavskega ulica 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
516916, reg. št. 163818, izdala UE Ljubljana. gnp-60581
Pučnik Aleš, Vinarje 136, Zgornja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
17401, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnd-60143
Puhan Matjaž, Dragočajna 9, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1353331, reg. št. 231319, izdala UE Ljubljana. gnr-60454
Puhanić Stjepan, Žabjek 21, Višnja
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 1199885, reg. št. 20152, izdala UE
Grosuplje. gnc-60669
Punčuh Stanislav, Ranče 10a, Fram, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 498099,
reg. št. 26072. m-1331
Radulović Dragica, Arnače 18/a, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
744804, reg. št. 24033, izdala UE Velenje. gnj-60162

Rantaša Bojana, Krašči 45/a, Cankova,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
13602, izdala UE Lendava. gnm-60559
Resnik Jerca, Smrečnikova 7, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
22307. gnd-60343
Risek Dario, Oljčna pot 8, Ankaran Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 45790. gnp-60131
Rotovnik Jože, Legenska cesta 50, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 17301. gnt-60327
Rožič Liljana, Cesta na Markovec 1, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 26568, izdala UE Koper.
gny-60447
Rupnik Manca, Kančeva ulica 4/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1418492, reg. št. 233712, izdala UE Ljubljana. gne-60267
Sakovič Gregor, Novo polje cesta X/41,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 843382, reg. št. 179618, izdala UE
Ljubljana. gnj-60762
Sattler Tomaž, Kolezijska cesta 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1025078, reg. št. 82925, izdala UE Ljubljana. gnu-60651
Savanovič Davor, Ulica 1. avgusta 9,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1224200, reg. št. 49389, izdala UE Kranj.
gne-60617
Savić Mateja, Engelsova 42, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
372597, reg. št. 14292, izdala UE Ravne
na Koroškem. m-1344
Schlegel Marjan, Cesta IV. prekomorske 67, Ajdovščina, vozniško dovoljenje,
kat. BCEFGH, št. S 705047, reg. št. 3881,
izdala UE Ajdovščina. gny-60522
Sedej Simon, Vojkova cesta 77, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1285107, reg. št. 147637, izdala UE Ljubljana. gnj-60687
Serdinšek Danilo, Lovrenc na Dravskem
polju 65/a, Lovrenc na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št.
30065, izdala UE Ptuj. gnd-60118
Sernko Tina, Mariborska 15, Rače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1513393,
reg. št. 120530. m-1340
Sikošek Klemen, Škapinova 9, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 37310.
gnh-60414
Simić Mirjana, Poklukarjeva ulica 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1191225, reg. št. 216342, izdala UE Ljubljana. gns-60428
Sinkovič Marko, Ulica Milke Kerin 32,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 11144. gnx-60223
Skoporc Katja, Koludrje 7/b, Šentjanž,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1432370, reg. št. 12364. gno-60282
Slamek Bojan, Gaberke 194, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1485860, reg. št. 6796, izdala UE Velenje. gni-60113
Slatenšek Karel, Žice 24/b, Loče pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14309. gnu-60551
Smole Janez, Ig 129/a, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 410892, reg.
št. 187788, izdala UE Ljubljana.
gnm-60359
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Smrdel Gregor, Gradec 5, Pivka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14745,
izdala UE Postojna. gnd-60518
Sotošek Božidar, Cesta Tončke Čeč 17,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 4223, izdala UE Trbovlje.
gnh-60464
Starec Kristina, Predole 13/a, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
709862, reg. št. 10582, izdala UE Grosuplje. gns-60178
Stevanov Stojadin, Stantetova 22, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
107909, reg. št. 24237, izdala UE Velenje. gng-60115
Stojanović Petrija, Župeča vas 58, Cerklje ob Krki, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 17041, izdala UE Brežice.
gnw-60199
Stojanović Stanislav, Župančičeva 11,
Dob, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1481568, reg. št. 32345, izdala UE Domžale. gnw-60599
Strauch Lara, Šarhova ulica 32, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1026059, reg. št. 205894, izdala UE Ljubljana. gnk-60286
Šabanagić Ramo, Ulica Generala Levičnika 4, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 16993, izdala UE Koper.
gnz-60246
Šarenac Branko, Prušnikova 48, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
798237, reg. št. 91873, izdala UE Maribor. m-1370
Šeruga Eva, Sela pri Ratežu 15, Otočec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
34971, izdala UE Novo mesto. gns-60103
Šijanec Marija, Krambergerjeva pot 4,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
18235, izdala UE Ptuj. gnm-60584
Šiker Aleksander, Zg. Velka 64, Zgornja
Velka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 2954. m-1356
Šimenc Miha, Gasilska 9, Kranjska Gora,
vozniško dovoljenje, št. S 460966, izdala
UE Jesenice. gnl-60710
Šmitran Risto, Ul. Emilio Driolia 1, Izola
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
reg. št. 5070, izdala UE Izola. gnb-60345
Šparemblek Robert, Pokopališka pot 3,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 4428, izdala UE Logatec.
gny-60147
Štirn Urška, Dvorje 71, Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 143758, reg. št. 53902, izdala UE Kranj.
gnq-60330
Štruc Valter, Šaleška 19, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 946916,
reg. št. 20778, izdala UE Velenje.
gnj-60412
Šušterič Jasmin, Bizeljska cesta 11, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11664, izdala UE Brežice. gnz-60546
Tavčar Jana, Spodnja Luša 14, Selca,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
24782, izdala UE Škofja Loka. gni-60588
Temimović Ksenija, Primožičeva ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 892891, reg. št. 154233, izdala UE
Ljubljana. gnn-60358
Tičar Janez, Voklo 86, Šenčur, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. s 1497642, reg.
št. 49112, izdala UE Kranj. gnv-60625
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Tinta Janez, Iztokova 50, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica. gno-60332
Tomažin Anton, Spodnji log 31, Sava,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
773488, izdala UE Litija. gnv-60075
Topčagić Amer, Raičeva ulica 41/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1250563, reg. št. 224130, izdala UE Ljubljana. gnt-60602
Turkeš Almir, Benedičičeva 26, Jesenice, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 58/2001. gnl-60460
Turšič Mateja, Brezovica pri Borovnici
52, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 14734, izdala UE Vrhnika.
gny-60272
Urbas Miloš, Titova 98, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S 302150, izdala UE
Jesenice. gnv-60425
Vajagić Boris, Draga 18, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
205377, izdala UE Škofja Loka. gnl-60610
Vajda Janko, Stojnci 3, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
17407, izdala UE Ptuj. gnx-60323
Veberič Marijan, Šratovci 46, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
142, izdala UE Gornja Radgona.
gnh-60139
Venek Franc, Aškerčeva 14, Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
763465, reg. št. 4990, izdala UE Velenje.
gnl-60560
Vodičar Metka, Dobriša vas 2/d, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
20128, izdala UE Žalec. gnh-60764
Volavšek Aleksander, Kešetovo 6/a,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 7291, izdala UE Trbovlje.
gnd-60568
Volčič Saša, Rodik 4/d, Kozina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 3876,
izdala UE Sežana. gnp-60406
Vori Lidija, Ižakovci 145, Beltinci, vozniško dovoljenje, reg. št. 31015. gne-60442
Weithauser Branko, Šerkova ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 392535, reg. št. 97801, izdala UE
Ljubljana. gng-60665
Zadravec Albina, Stročja vas 67, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
1540, izdala UE Ljutomer. gnj-60587
Zalar Igor, Vojkova cesta 85, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 14696,
reg. št. 115729, izdala UE Ljubljana.
gnv-60250
Zaplotnik Miran, Stojnci 2, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 25642,
izdala UE Ptuj. gnl-60585
Zarić Miloš, Prušnikova ulica 59, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1252734, reg. št. 196347, izdala UE Ljubljana. gnk-60211
Zibelnik Valentin, Kunaverjeva ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 645767, reg. št. 117099, izdala UE
Ljubljana. gnj-60237
Ziherl Anton, Polica 28, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
624760, reg. št. 473, izdala UE Grosuplje.
gno-60432
Zorec Dejan, Smučidol 4, Izlake, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 995298,
izdala UE Zagorje. gnb-60570

Zorzut Boris, Volčja Draga 53, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gnk-60336
Zupan Andreja, Engelsova 44, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
494885, izdala UE Maribor. m-1363
Zupan Bogdan, Gostičeva ulica 48/a,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 603938, reg. št. 6651, izdala UE
Domžale. gnc-60269
Zupančič Petra, Zimica 97a, Zgornja Korena, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1177402, reg. št. 112192. m-1353
Žakelj Helena, Pod gradom 9, Vuzenica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8989,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnu-60226
Žalik Andreja, Rusjanov trg 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1351421, reg. št. 230998, izdala UE Ljubljana. gnn-60287
Žehelj Vladimir, Rusjanov trg 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1296960, reg. št. 64631, izdala UE Ljubljana. gnp-60606
Žibert Fanika, Mala dolina 3, Jesenice
na Dolenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12367, izdala UE Brežice.
gno-60707

Zavarovalne police
Ban Franc, Cerej 21, Ankaran Ankarano, zavarovalno polico, št. 0890229, izdala
zavarovalnica Adriatic. gno-60132
Bilanović Ljubica, Selska c. 11, Ptuj, zavarovalno polico, št. 334845. m-1319
Božak Ljudmila, Stara ulica 12, Rogatec, zavarovalno polico, št. 388855, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnt-60577
Čuk Andrej, Groharjeva 22, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 715856, izdala zavarovalnica Tilia. gnm-60609
Davidovič Dalibor, Dežmanova 14, Kranj, zavarovalno polico, št. 766382, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gni-60313
Demirović Salih, Trubarjeva cesta 89,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 766431,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnj-60312
Dewa Marija Ana, Cesta v Rožno dolino
34, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
754224, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnj-60137
Dogša Anton, Grabe 35/a, Središče ob
Dravi, zavarovalno polico, št. 330091, izdala zavarovalnica Slovenica filiala Maribor.
gnv-60325
Draksler Mirjana, Frankovo naselje 107,
Škofja Loka, zavarovalno polico, št. AO
345552. gnz-60121
Glažar Branko, Hajdoše 106, Hajdina,
zavarovalno polico, št. 345115, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.. m-1349
Kajtna Iztok, Prvomajski trg 27, Poljčane, zavarovalno polico, št. 345295, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnu-60576
Kocjančič Janez, Mleščevo 1/a, Ivančna Gorica, zavarovalno polico, št. 700193,
izdala zavarovalnica Tilia. gnr-60404
Krevs Darja, Črmošnjice pri Stopicah
4/a, Novo mesto, zavarovalno polico, št.
334067, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnq-60455
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Kuzem Darinka, Orehovo 62, Sevnica,
zavarovalno polico, št. 785973, izdala zavarovalnica Tilia. gns-60703
Macerl Andrej, Narof 17, Izlake, zavarovalno polico, št. 354670, izdala zavarovalnica Slovenica. gns-60603
Musič Sanela, Staneta Severja 16, Maribor, zavarovalno polico, št. 101340643,
izdala
zavarovalnica
Slovenica.
gnv-60200
Pangerc Boštjan, Prešernova cesta 4,
Bled, zavarovalno polico, št. 771570, izdala zavarovalnica Tilia. gnw-60149
Rebolj Ladislav, Redelonghijeva 17, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0700236, izdala zavarovalnica Tilia. gnk-60486
Rovšnik Anton, Ljutomerska cesta 3, Gornja Radgona, zavarovalno polico, št.
0960558. gnn-60333
Škarja Angela, Lahovče 98, Cerklje na
Gorenjskem, zavarovalno polico, št.
748152, izdala zavarovalnica Tilia.
gnj-60087
Valenčič Damjan, Topolc 24, Ilirska Bistrica, zavarovalno polico, št. 0806252.
gng-60515
Založnik Darja, Vorančev trg 3, Slovenj
Gradec, zavarovalno polico, št. 370180,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnn-60308

Spričevala
Arčnik Konrad, Celjska cesta 15, Slovenj Gradec, diplomo Šole za voznike motornih vozil na Ježici. gnu-60326
Babić Bogdan, Beblerjev trg 1, Ljubljana, diplomo Železniško transportna šola l.
1972 v Mariboru. m-1338
Buser Lidija, Prožinska vas 53, Štore,
indeks, št. 71097256, Pravna fakultete Maribor. m-1366
Čeke Dejan, Župančičeva 6, Lendava
Lendva, letno spričevalo SPTŠ Murska Sobota, šolsko leto 1998/1999. gni-60538
Čepin Metka, Tančeva ul. 9, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje trgovske šole
Maribor, šolsko leto 1981/82. m-1322
Čobec Andrej, Čadramska vas 24, Poljčane, zaključno spričevalo SKSM Maribor,
izdano leta 1992. m-1318
Čorko Peter, Meljska c. 13, Maribor,
diplomo Srednje lesarske šole v Limbušu l.
1985. m-1336
Dolgan Marija, Nova Sušica 4, Košana,
spričevalo 1. in 2. letnika Administrativne
šole v Kopru, izdano leta 1975 in 1976.
gng-60340
Dular Anja, Potok 5/c, Straža, spričevalo 1. letnika Ekonomske šole v Novem mestu, izdano leta 2000. gnf-60691
Fras Boštjan, Biš 66a, Trnovska vas, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazija Ptuj,
izdano leta 1994. m-1367
Golob Bojana, Drstelja 38, Destrnik, spričevalo o zaključnem izpitu , št. 23/94,
izdano leta 1993/1994. gnl-60335
Hlade Renato, Plintovec 33, Zgornja Kungota, zaključno spričevalo IKŠ Maribor, izdano leta 1983. m-1320
Horvat Tanja, Benčičeva 10, Koper Capodistria, spričevalo 2. letnika italijanske gi-

Št.

59-60 / 20. 7. 2001 / Stran 4473

mnazije Gian Rinaldo Carli v Kopru.
gnj-60462
Hrovat Ksenija, Cankarjeva 40, Nova Gorica, spričevalo 4. letnika Naravoslovnega
srednješolskega centra Nova Gorica smer
zdravstveni tehnik, izdano leta 1989.
gnw-60674
Hrovat Ksenija, Cankarjeva 40, Nova Gorica, diplomo Naravoslovno srednje šolskega centra Nova Gorica smer zdravstveni
tehnik, izdana leta 1989. gnd-60672
Jež Vlado, Celovška cesta 123, Ljubljana, diplomo Srednje naravoslovne šole v
Ljubljani, izdana leta 1986, na ime Bošković Vlado. gng-60315
Knez Simon, Krekova 12, Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem Maribor, izdano leta 2000.
m-1329
Kolenc Teja, Rojčeva 18, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gns-60632
Koščak Marko, Žalna 22, Grosuplje, indeks, št. 26201753, izdala FGG. gnq-60280
Kovačevič Ivan, Zavoglje 14, LjubljanaDobrunje, indeks, izdala FSPN v Ljubljani
leto izdaje 1981. gnp-60256
Langus Dagi, Staničeva ulica 20, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Šentvid, izdano leta 1996. gnv-60575
Leber Renato, Gradiška 416, Zgornja
Kungota, spričevalo zaključno spričevalo
IKŠ v Mariboru, izdano leta 1983. m-1372
Lipej Mirjana, Brezovica 22, Bizeljsko,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Brežice, izdano leta 1999 in 2000. gnn-60433
Lužar Damir, Švabičeva ulica 3, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za elektrotehniko v Ljubljani, izdano
leta 1990. gnt-60352
Majaron Gregor, Sojerjeva ulica 8, Ljubljana, diplomo Srednje šole za strojništvo,
št. IS2012, izdana 22. 8. 1990.
gnk-60261
Mali Mateja, Golnik 11, Golnik, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomsko turistične šole Radovljica. gnx-60248
Matzele Marjeta, Hofmanova 5, Rogatec, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Celju ekonomski komercialni tehnik, izdano na ime Borsič Marjeta.
gnh-60339
Mesojedec Marcel, Dalmatinova 6, Mengeš, obvestilo o uspehu pri maturi Srednje
elektrotehniške šole v Ljubljani, izdano leta
1996. gnn-60533
Obrovnik Urška, Gorica pri Oplotnici 38,
Oplotnica, spričevalo 1. letnika III. gimnazije v Mariboru, izdano leta 2001. m-1360
Perkovič Silvester, Kadrenci 17, Cerkvenjak, maturitetno spričevalo Srednja lesarska šola v Mariboru, izdano leta 1995.
m-1335
Piljić Ana, Ul. Moša Pijade 2, Črnomelj,
spričevalo 3. letnika Strokovne, zdravstvene in poklicne in tehniške kemijske šole v
Novem mestu, izdano leta 1999.
gnp-60485
Pirš Rozana, Industrijska ulica 49, Ruše,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gostinske
šole Maribor, izdano leta 1997. m-1341
Pšeničnik Gordana, Veliki Obrež 26/a,
Dobova, spričevalo 2. letnika SEPŠ Krško,
izdano leta 2000. gno-60607

Rožič Darko, Strossmayerjeva 8, Maribor,
spričevalo o končani OŠ OŠ Ljudska univerza v Mariboru, izdano leta 1984. m-1334
Straus Simona, Sp. Hotič 17, Litija, diplomo Srednje komercialne šole , izdana leta
2000. gno-60636
Šešerko Andrej, Spodnja gorica 43,
Rače, spričevalo 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Mariboru, izdano leta
2000. m-1343
Šket Boštjan, Cmereška gorca 1, Pristava pri Mestinju, spričevalo 2. letnika poslovno komercialne šole v Celju, poslovni tehnikposlovni tajnik. gnw-60249
Turk Barbara, Luize Pesjakove ulica 14,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje upravnoadministrativne šole v Ljubljani, izdano
leta 2001. gnm-60084
Vilfan Miran, Verdnikova ulica 10, Ljubljana, indeks, št. 20970429, izdala Pravna
fakulteta. gnd-60268
Vreček Nataša, Petkova ulica 45, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Vič,
izdano leta 2000. gny-60597
Vučinić Bojan, Klavčičeva 9, Kamnik, spričevalo 1. letnika Nižje poklicne šole, poklic pomočnik peka in slaščičarja, izdal
Cene Štupar, izdano leta 2001. gng-60090
Zavratnik Martina, Sp. Leskovec 10a,
Zgornji Leskovec, spričevalo 1. letnika Škofijske gimnazije Antona Slomška Maribor,
izdano leta 2001. m-1339
Zbašnik Nika, Kajuhovo naselje 24/a,
Kočevje, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 2000. gnu-60355
Zupan Gorazd, Smokuč 12, Žirovnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole
Kranj, izdano leta 2001. gnm-60459
Žigante Zdenka, Rakitovec 53, Črni Kal,
diplomo Srednje pedagoške in naravoslovne šole v Kopru smer učitelj, izdana leta
1989. gnw-60724

Ostali preklici
ASP d.o.o., C. J. Finžgarja 2, Jesenice,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1003334, izdano na ime Zupanc Franc, Sučeva ulica 165, Kranj.
gno-60182
AVTO CAR d.o.o., Svetčeva 1, Mengeš,
izjavo o ustreznosti vozila št. D 101113, za
vozilo Renault R 19 1,4 RN, št. šasije:
VF1B53A0513870267. gne-60142
AVTO ŠOLA JURE d.o.o., Britof 290,
Kranj, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1176778. gnh-60739
AVTOMARKET d.o.o., Dunajska cesta
421, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1167944.
gnw-60678
Bertoncelj Samo, Resljeva cesta 4, Ljubljana,
vpisni
list
za
čoln,
št.
01031169/8294. gny-60547
Božič Mirko, Parecag 130, Sečovlje Sicciole, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13991086099, VČ
632599. gnq-60580
Burja Dušan, Kranjo Brdo 15, Lukovica,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 187078. gnf-60291
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Cunder Karina, Stožice 55, Ljubljana,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 500170. gnm-60209
Cunder Matjaž, Dunajska 217, Ljubljana, odvetniško izkaznico, št. 263/84, izdana dne 5. 12. 1984 pri odvetniški zbornici
Ljubljana. gnx-60398
Dežman Uroš, Ulica Sergeja Mašere 9,
Koper Capodistria, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0097239.
gnr-60254
ENGROTUŠ d.o.o., Ljubljanska cesta
87, Celje, licenco št. 2277/60 za tovorno
vozilo MAN 18.224 z reg. oznako CE
3406T, izdana 1. 8. 2001. gny-60197
FIT Leasing d.o.o., družba za finančne
storitve, Rudarska 3, Velenje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1138828 za komb. vozilo za prevoz oseb
in stvari SEAT INCA 1,9 D, št. šasije: VSSZZZ9KZXR020565. gnm-60234
Furlan Alojz, Vrtojbenska 3/a, Šempeter
pri Gorici, delovno knjižico. gnq-60255
Goričan Vojteh, Urh 5, Zgornja Kungota,
delovno knjižico, št. 10079, ser. št. 64660.
m-1315
Gornik Mihael, Krnice 10, Hrastnik, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0208440. gnq-60105
Gregorc Matjaž, Gregorčičeva 6/a, Radomlje, izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila, št. B 0057483.
gns-60478
Holub Rihard, Piranska 4, Izola Isola,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/133391/00, U62487. gnk-60436
Horvat Erika, Borejci 15, Tišina, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1019598. gni-60413
Horvat Janez, Ormoška 1, Ptuj, delovno
knjižico, reg. št. 12836. gny-60322
Hruševar Jožef, Uršičev štradon 45, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1029841. gnn-60258
Ivanek Franc, Levec 35/d, Petrovče, delovno knjižico. gnp-60306
Javornik Mateja, Trg Dušana Kvedra 10,
Maribor, inštruktorskega izpita izd. 1997, B
kat.. m-1351
Kačič Anton, Ul. Luke Kruniča 2, Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje
za voditelja čolna št. 1822/99. m-1342
Karalaš Mirko, Hrastovica 32, Mokronog,
licenco,
št.
001529/1636RUM67/1997 za vozilo FAP
121342. gns-60403
Klančnik Maksimiljan, Mihovce 27, Cirkovce, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1213078. m-1359
Kokalj Franc, Hrib nad Ribčami 2, Domžale, delovno knjižico. gnz-60321
Komadina Rade, Bočna 13, Gornji grad,
izkaznico vojnega veterana, št. 17326 z dne
24. 10. 1997, izdala UE Mozirje.
gnl-60410
Komadina Rade, Bočna 13, Gornji grad,
izkaznico vojnega veterana za brezplačno
vožnjo, št. 002661 z dne 4. 7. 1997, izdala
UE Mozirje. gnk-60411
Kos Vinko, Hacquetova 7A, Ljubljana,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1024286. gnt-60527
Kosec Vladimir, Ul. 1. junija 34/b, Trbovlje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0190211. gnl-60535
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Koterle Branko, Kozinova 24, Portorož
Portorose, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0160274.
gnl-60135
KOVINOPLASTIKA LOŽ, Cesta 19. oktobra 57, Stari trg pri Ložu, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1023854. gng-60365
Kranjc Barbara, Triglavska ulica 14, Žiri,
delovno knjižico. gny-60297
Marčič Dejan, Erjavčeva 30, Celje, vpisni
list za čoln, št. 0103216/11999. gnd-60318
Mavrič Martin, Bevkova 56, Ankaran Ankarano,
študentsko
izkaznico,
št.
09990179. gnj-60612
Medved Anton, Koroška cesta 118, Maribor, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0167300. m-1316
Međeral Mato, Podutiška 46, Ljubljana,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1046108. gnc-60344
Mlakar Jožica, Otiški vrh 147a, Šentjanž
pri Dravogradu, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0082328.
gni-60388
Molk Klemen, Na klancu 10/a, Vrhnika,
delovno knjižico. gnu-60151
Moretti Borut, Pod Trško goro 57, Novo
mesto, garancijsko in vzdrževalno knjižico
za osebni avto KIA CLARUS WAGON 1.8,
izdala KIA MOTORS CORPORATION, Korea, pooblaščena za uvoz KIA MOTORS IMPORT d.d. LJUBLJANA dne 5. 7. 2000.
gnx-60277
Nahtigal Mojca, Koblarji 72, Stara Cerkev, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1012135. gni-60463
NEONPLAST d.o.o. Koper, Ulica 15.
maja 2, Koper Capodistria, dovolenje za
gibanje in muditev na mejnem prehodu, št.
02131029/97 z dne 8. 10. 1997, izdano
na ime Praprotnik Andrej. gne-60542
Novak Branko, Korčetova 12, Maribor,
delovno knjižico, št. 52353. m-1326
Novak Mojca, Sokolska 8, Mirna, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 0105828. gns-60253
PAAM AUTO d.o.o. ZAVRČ, Zavrč 7/a,
p.p. 350, Zavrč, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1022124.
gnw-60699
Pahor Pavla, Hrvatini 210, Ankaran Ankarano, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1004461. gnk-60111
Pajk Jure, Jakovica 10, Logatec, delovno knjižico. gnx-60598
Pangerc Boštjan, Prešernova cesta 4,
Bled, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/132347/99, VČ 1907/99.
gnw-60074
Pečnik Marija, Reboljeva ulica 2, Ljubljana, potrdilo o statusu izgnanca št. 13324.
gnf-60266
Pekarović Milan, Linhartova cesta 42,
Ljubljana, evidenčni list za čoln, št.
02/031607/7999. gnm-60259
Peternel Robert, Hrvatini 205, Ankaran
Ankarano, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/133966/98, VČ
1092/98. gnk-60461
Petrol, d.d., Ljubljana, preklicuje vrednostne bone Petrol Trgovine Ljubljana za nakup bencina in dizelskega goriva:
– vrednostni bon Petrol Trgovina Ljubljana za nakup bencina in dizelskega goriva v

vrednosti 5.000 SIT, od serijske številke
0 000 000 do serijske številke 0 600 000;
– vrednostni bon Petrol Trgovina Ljubljana za nakup bencina in dizelskega goriva v
vrednosti 1.000 SIT, od serijske številke
0 000 000 do serijske številke 0 600 000;
– vrednostni bon Petrol Trgovina Ljubljana za nakup bencina in dizelskega goriva v
znesku 500 SIT, od serijske številke
0 000 000 do serijske številke 0 600 000;
– vrednostni bon Petrol Trgovina Ljubljana za nakup bencina in dizelskega goriva v
znesku 200 SIT, od serijske številke
0 000 000 do serijske številke 0 600 000.
Navedeni boni že dalj časa niso več v
uporabi.
Ob52475
Plasajec Suzana, Gora 30, Krško, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 0114331. gnc-60119
Podlesnik d.o.o., Morje 162, Fram, licenco, št. 0001615/30 za vozilo z reg.
tablico MB 5115F, MB 1051S, MB 7119J
in MB 9004F. gnr-60554
PORSCHE INTER AUTO d.o.o., Verovškova 78, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1289244
za vozilo Audi A4 1,9 TDI, št. šasije WAUZZZ8E82AO10979. gno-60482
Pušnik Mišo, Endliherjeva 10, Ljubljana,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1164919. gni-60513
RADANOVIČ D.O.O. BREŽICE, Černelčeva 5, Brežice, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0107570, A
1023903 in A 0022124. gnp-60206
Rot Aleš, Bločice 13, Cerknica, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1018298. gno-60382
Rozin Bojan, Meljska cesta 93, Maribor,
izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila, št. B 1019037. m-1354
Rožman Tomaž, Lahovče 75, Cerklje na
Gorenjskem, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1105471.
gng-60190
Savec Simon, Robičeva 48, Limbuš, zaključno
spričevalo
št.
22/96046IE3/S2578 SKSMS Maribor.
m-1368
Senger Alojz, Ul. Šercerjeve brigade 7,
Maribor, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0222566. m-1348
Seršen Jože, Janževa gora 54, Selnica
ob Dravi, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0272092.
gnb-60120
Smuk Boštjan, Bitnje 44, Križe, delovno
knjižico. gnf-60466
Spolenak Jožef, Bodrišna vas 16/b,
Grobelno, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0161796.
gnw-60349
Starič Alojz, Obrtniška 10, Trebnje, servisno knjižica, št. šasije: TMBEFF654TO226573. gnx-60123
Strlekar Danijel, Zalog 76, Cerklje na
Gorenjskem, delovno knjižico. gnr-60329
Svetelj Robert, Jesenkova ulica 6, Ljubljana, delovno knjižico. gnx-60298
Svetličić Davio, Triglavska 10, Idrija, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1039566. gnz-60571
Šeligo Franc, Zg. Kostrivnica 16, Podplat, delovno knjižico. gnm-60759
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Škrabl Bogomir, Ul. Šercerjeve brigade
5, Maribor, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1034832. m-1347
Špindler Janja, Vrablova 45, Maribor, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1058385. m-1373
Švigelj Barbara, Petrovčičeva 10, Cerknica, vozno karto, izdal Integral Cerknica.
gnw-60524
TAG TRANS d.o.o., Celovška 280, Ljubljana, licenco št. 3265/100 za kamion z
reg. oznako NM R1007, izdana 26. 11.
1999. gns-60153
TIGER BOHINJ D.O.O., Srednja vas v
Bohinju 89, Srednja vas v Bohinju, fotokopijo licence št. 241479 za vozilo z reg. oznako
KP 6159M in KP 6164M. gnr-60304
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Tomič Perica, Gorkijeva ulica 10, Izola
Isola,
kopijo
licence
št.
007912/10076ZR23/1999 z dne 4. 2.
1999 za vozilo Zastava 80.12N z reg. oznako KP 9100P. gnk-60311
Trauner Amalija, Koželjskega 7, Velenje,
delnice KRS Velenje, št. 008808, 008809
in 008810. gnd-60443
Udovič Bojan, Unec 79, Rakek, izjavo o
ustreznosti posamično pregledanega vozila,
št. B 0060328 in B 0060381. gnu-60726
Užmah Sabina, Dole 41, Šentjur, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 0233407. gnb-60295
Veljko Palija, Nazorjev trg 5, Koper Capodistria, dovolilnico za parkiranje, št.
10195. gni-60438

Vindiš Alojz, Antoličičeva 10, Maribor,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1004904. m-1350
Vrbnjak Marjetka, Karlovška cesta 11,
Ljubljana, delovno knjižico. gnr-60504
Zelenik Jože, Sladki vrh 18a, Sladki Vrh,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1022164. m-1374
Zelenko Robert, Ormoška cesta 110,
Ptuj, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1021471. gnb-60445
Zorec Alojz, Plavčakova ulica 5, Maribor, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1126544. m-1337
Žemva Klementina, Podhom 8, Zgornje Gorje, študentsko izkaznico, št. 18001033, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnb-60370
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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

Koda: 10556
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

LASTNINSKA PRAVICA,
IZVEDENE IN POSEBNE PRAVICE

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Davčna številka naročnika
Davčni zavezanec

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum
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