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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega
razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Št. 549/2001
Ob-53037
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/543-11-00.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: nakup DSA aparata
za kardiološko invazivno dejavnost.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: avgust 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Komercialni sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, tel.
01/54-31-100.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2001.
Klinični center Ljubljana
Št. 41404/00002/2001
Ob-53101
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Komunalna direkcija, Prešernova 27, 3000 Celje, tel.: 03
42 65 800, faks: 03 42 65 802, e-mail:
komunalna.direkcija@celje.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izgradnja Športnega parka pod Golovcem v Celju.
4. Kraj dobave: Golovec – Celje.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 1. 11. 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Pre-
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šernova 27, Celje, kontaktna oseba: Aleksander Milanez, u.d.i.g.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 7. 2001 .
Mestna občina Celje
Št. 0512/3-308/71-01
Ob-53137
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del na objektu bivšega samskega doma Jožeta Jame.
4. Kraj dobave: Samski dom, Jožeta
Jame 8, 1000 Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: avgust 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. 01/472-40-54.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 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
Ob-53229
Preklic
Preklicujemo objavo javnega naročila po
odprtem postopku, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 59-60 z dne 20. 7. 2001 za
izbiro izvajalca za nabavo računalniške opreme (Ob-52506). Javno naročilo bo objavljeno pod spremenjenimi pogoji.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Leto XI

Ob-53175
Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku št. 15/01-2001
za »dobavo in montažo opreme«, objavljenega v Uradnem listu RS št. 60 z dne 20. 7.
2001, Ob-52307 se popravita 8. (a) in 9.
točka in se pravilno glasita:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 8. 2001 do
12. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 8. 2001 ob 14. uri.
Dom starejših Na Fari
Št. 021/01
Ob-52986
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. (a) Vrsta in količina blaga: osebna
varovalna sredstva.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Toplarniška 19, 1000
Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: s podpisom
pogodbe, eno leto.
7. (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; razpisno dokumentacijo se lahko prevzame: Oddelek za ekonomiko in javna naročila, I. nad. soba 28, kontaktna oseba je Jasmin Rebselj, tel. +386 1
58 75 247, faks +386 1 58 75 217; dodatne informacije: Jasmin Rebselj, tel.: +386
1 58 75 247, faks +386 1 58 75 217.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo se
lahko dvigne vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.950 SIT (z DDV), znesek je potrebno nakazati na ŽR št. 50103-601-16504
s pripisom “JR - Dobava osebnih varovalnih
sredstev”. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o plačilu in
potrdilo o davčnem zavezancu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do vključno 4. 9. 2001 do
12. ure.
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(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 28.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 5. 9. 2001 ob
11. uri v sejni sobi naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica za resnost ponudbe v višini 5%
ocenjene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik nudi 60 dnevni najkrajši plačilni rok po
izstavitvi računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 10. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu je 18. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 92 točk; dobavni rok do 5 točk; plačilni
rok do 3 točke.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2001.
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o.
Št. 402-04-65/01
Ob-52987
Št. 18/01
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, št. faks
01/478-18-05.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup,
dobava in servisiranje 26 fotokopirnih
strojev za potrebe Servisa skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, upravnih
enot in ostalih upravnih organov Republike Slovenije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: 1. skupina fotokopirnih strojev: najmanj 30 kopij/min, 2. skupina fotokopirnih strojev: najmanj 40 kopij/min, 3.
skupina fotokopirnih strojev: najmanj 60
kopij/min.
4. Kraj dobave: Različni kraji po Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 20. 9.
do 20. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana - glavna
pisarna.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure
vsak delovni dan od dneva objave do dneva
odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 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: 27. 8. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana - glavna pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 8. 2001 ob 9.30, Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana - sejna
soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): 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: ostali pogoji
so podrobneje podani v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena - do 100 točk,
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila - skupaj največ 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Breda Kosec, tel. 01/478-18-21.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2001.
Servis skupnih služb Vlade Republike
Slovenije
Ob-53002
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: vrtalna
garnitura za jamsko vrtanje (metansko
območje); 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: Hrastnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 90 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 Šlenc Eriku na
tel. 03/56-43-704 int. 138.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 6. 8. 2001
do 7. 9. 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: 10. 9. 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: 10. 9. 2001 ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 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: 10. 11. 2001; 24. 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; 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: 26. 7. 2001.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.
Št. 3350-4/2001-4
Ob-53041
1. Naročnik: Ministrstvo za promet, Urad
za prometno politiko in mednarodne odnose, Sektor za cestni promet.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1535 Ljubljana, faks 01/47-88-143, tel.
01/47-88-000.
3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega naročila je izbira izvajalca za tiskanje dovolilnic in ostalih listin za prevoze v mednarodnem cestnem prome-
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sprejemu ponudbe: 30. 10. 2001, 14. 9.
2001
15. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kot pod 7. (a) točko.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2001.
Ministrstvo za promet

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša: /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponudbe mora biti najmanj 120 dni od roka določenega za odpiranje ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za izbiro najugodnejše ponudbe so: skupna
cena ponujene opreme in storitev 60%, tehnične in funkcionalne lastnosti ponujene
opreme 23%, reference opreme 10%, rezervni deli 3%, pogarancijsko vzdrževanje
2%, šolanje in dokumentacija 2%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 7. 2001.
Elektro Gorenjska, d.d., Kranj
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tu. Tiskanje mora biti izvedeno skladno z
normami, ki veljajo za tiskanje vrednostnih
papirjev, s poudarkom na zaščiti pred ponarejanjem. Z izvajalcem bo sklenjena pogodba za tiskanje več emisij.
Predvidena količina dovolilnic je razvidna iz specifikacije v razpisni dokumentaciji. Format dovolilnic je A4 s perforacijo. Tisk:
prva stran štiribarvna, druga stran enobarvna. Predvidena zaščita v tisku: hologramska zaščita, tisk »UV« nevidne barve, enojno številčenje dovolilnic. Papir dokumentni
90 g z vodnim znakom. Oblikovanje: izvajalec sam poskrbi za oblikovanje in postavitev
tekstov v dogovoru z naročnikom. Mutacije:
75 mutacij teksta in cca 15 mutacij barv.
Dodatne količine: izvajalec se obveže izdelati dodatne manjše količine dovolilnic po
zahtevku naročnika tudi preko leta po isti
ceni, kot je ponudba za kos ob glavnem
naročilu. Izdelava 30 kompletov vzorcev posameznih dovolilnic in ostalih listin.
Format in oblika ostalih listin morata biti
izdelana v skladu s specifikacijo naročnika.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: na lokaciji naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantna ponudba je dopustna.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 15. 10.
2001, leto 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Ministrstvo za promet, Urad za prometno politiko in mednarodne odnose, Sektor za cestni promet, Langusova 4, 1535 Ljubljana, Milan Ljumović,
faks 01/47-88-143, tel. 01/47-88-000,
e-mail: milan.ljumovic@gov.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 9. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za promet, Urad za
prometno politiko in mednarodne odnose,
Sektor za cestni promet, Langusova 4,
1535 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 9. 2001 ob 11. uri, v prostorih naročnika Ministrstvo za promet, šesto nadstropje,
soba 601.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (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

Št. 1214/01
Ob-53042
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.
2. Naslov naročnika: Mirka Vadnova 3a,
Kranj,
tel.
04/20-83-000,
faks
04/20-83-600.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in izvedba zamenjave primarne opreme
za 110/20 kV RTP Škofja Loka.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbo je mogoče oddati samo za celoto
4. Kraj dobave: RTP 110/20 kV Škofja
Loka, Frankovo naselje 1, Škofja Loka.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
možni sta dve varianti, glede na tip 20 kV
celice.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
rok dobave in začetka del je konec oktobra
2001, trajanje dobave 9 mesecev po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Elektro Gorenjska, d.d. Kranj, Mirka Vadnova 3a, II.
nadstropje, soba št. 212, po predhodni
enodnevni najavi po tel. 04/20-83-627 ali
faksu 04/20-83-600 z virmanskim dokazilom o plačilu stroškov in obvezno navedbo
davčne številke.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ob delavnikih v
času od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z virmanskim dokazilom o
plačilu stroškov v višini 30.000 SIT (skupaj
z DDV) in navedbo davčne številke, na žiro
račun št. 51500-601-26042.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 9. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Gorenjska, d.d. Kranj,
Mirka Vadnova 3a, II. nadstopje, soba št.
212.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo dne 27. 9.
2001 ob 11. uri v prostorih Elektro Gorenjske, d.d. Kranj, Ul. Mirka Vadnova 3a, v
sejni sobi II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost punudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: obračun se bo vršil do višine 90% pogodbene
cene na podlagi ugotovljene stopnje gotovosti in potrjenih situacij, 10% pogodbene
cene pa po izpolnitvi vseh pogodbenih obvez.

Št. 0309-5/9-01
Ob-53043
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana, telefaks 01/23-12-182,
elektronski naslov: projekt.kzz@zzzs.si, tel.
01/30-77-430.
3. (a) Vrsta in količina blaga: samopostrežni terminali - 10 kosov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: lokacije naročnika ali
njegovega pooblaščenca.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: ponudba mora veljati do 30. 11. 2001, dobava do 30
dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Vložišče, ki se
nahaja v Zavodu za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana,
pritličje, soba št. 51. Dodatne informacije
na tel. (01) 30-77-430 (Jure Ahačič) ali po
elektronski pošti: projekt.kzz@zzzs.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, in sicer do dneva poteka
roka za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno 3. 9.
2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Vložišče, pritličje, soba št. 51.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 9. 2001 ob 14. uri v prostorih Zavoda, Miklošičeva 24, Ljubljana.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
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: dobavni rok do 30 dni
po sklenitvi pogodbe za vse blago, plačilni
rok daljši od 30 dni, razmerje med povprečno bruto mesečno plačo na zaposlenega
pri ponudniku in povprečno bruto mesečno
plačo v RS za l. 2000 ne sme biti manj kot
0,80, garancijski rok za blago najmanj 36
mesecev, garancijsko vzdrževanje mora zagotavljati ponudnik, kar pomeni, da za vse
posege naročnik kontaktira izključno s ponudnikom ali njegovim pooblaščencem, kar
je opisano v specifikacijah.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 11. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 15. 11. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
skladnost s tehničnimi specifikacijami, reference, garancija, podpora, rok izvedbe.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2001.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-53064
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9,
2000 Maribor, faks 02/22-86-589.
3. (a) Vrsta in količina blaga: kurilno
olje – ekstra lahko, 120.000 litrov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: fco rezervoar naročnika
po lokacijah objektov ogrevanja.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: oktober 2001
do junija 2002, z možnostjo podaljšanja.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev
9, ekonomsko nabavna služba, Marija Horvat.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 6. 8. 2001
dalje, vsak dan med 10. in 12. uro, razen
20. 8. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT + 19% DDV, kar
znaša 3.570 SIT na žiro račun Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, št.
51800-603-31999, s pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 9. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ulica talcev 9/III, pravna
služba.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 9. 2001, ob 10. uri, Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev
9/III – sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
300.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po dobavi oziroma v izjavi naveden rok plačila.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ima tehnične zmožnosti in razpoložljivo opremo (skladiščne in rezervoarske
kapacitete, ustrezna vozila, stalno kontrolo
kakovosti blaga), ki zagotavlja izvedbo pogodbenih obveznosti, prav tako tudi izpolnjuje druge pogoje za opravljanje dejavnosti, za katero ima izdano ustrezno dovoljenje,
– da ima redno zaposlene in strokovno
usposobljene delavce, ki bodo sposobni izvesti pogodbo,
– da zagotavlja dobavo razpisane vrste
blaga v celoti,
– da zagotavlja 60 dnevni oziroma v izjavi naveden rok plačila,
– da ima strokovna priporočila (reference),
– da ima izjavo o plačilnih pogojih,
– da ima izjavo o roku dobave in o dostavi blaga,
– da ima izjavo o kvaliteti blaga s potrdili
(certifikati),
– da ima izjavo o redni dostavi cenikov,
– da ima izjavo o predložitvi menice z
menično izjavo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe:
15. 11. 2001, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 24. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena –
90%, plačilni pogoji – 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2001.
Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor
Ob-53065
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa
drolca Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9,
2000 Maribor, faks 02/22-86-589.
3. (a) Vrsta in količina blaga: zdravstveni material.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: zdravstveni material, zajet v naslednje
sklope oziroma skupine:
I. igle, brzge, katetri, tubusi, kanile in
zbiralniki za igle,
II. zaščitna sredstva,
III. potrošni material za sterilizacijo,
IV. potrošni material za RTG,
V. inštrumenti,
VI. mali diagnostični aparati,
VII. ostali potrošni material in drobni inventar,
VIII. sanitetni potrošni material:
A) material iz gaze, povoji, vata, staničevina, pripomočki za osebno higieno,
B) obloge za rano,
C) fiksirni material in obliži.
Navedeno blago se bo oddalo po posameznem sklopu oziroma skupini znotraj VIII.
sklopa, tako lahko ponudnik predloži ponudbo za posamezen sklop oziroma skupino.
4. Kraj dobave: fco skladišča naročnika
– razloženo: direktna izdobava.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od oktobra
2001 do novembra 2002, z možnostjo podaljšanja.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev
9, ekonomsko nabavna služba, Marija Horvat.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 6. 8. 2001
dalje, od ponedeljka do petka med 10. in
12. uro, razen 20. 8. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 19% DDV, kar
znaša 5.950 SIT na žiro račun Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, št.
51800-603-31999, s pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 21. 9. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ulica talcev 9/III, pravna
služba.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 9. 2001, ob 10. uri, Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev
9/III – sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
300.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po dobavi oziroma v izjavi naveden rok plačila.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
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:
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT negotovinsko,
na ŽR št. 51800-603-33486, s pripisom za
razpisno dokumentacijo premog.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: dne 5. 9. 2001,
do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska 5,
2000 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: dne 6. 9. 2001, ob 11. uri, mala konferenčna predavalnica Kirurške stolpnice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev ponudb;
3. lastno pisno izjavo o nekaznovanosti,
dano pod kazensko in materialno odgovornostjo;
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad ali carinska uprava, potrdilo na sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev ponudb;
5. da ima veljavno dovoljenje upravne
enote oziroma drugega pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
javnega naročila;
6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev ponudb (ne velja za obrazec BON-1);
6.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 enako
0 ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
6.2. da ima:
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 4 obrazca BON-1, enake ali večje
od razpisane vrednosti; ali
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance

uspeha, enake ali večje od razpisane vrednosti;
7. da ponudnik ni dal zavajajočih podatkov;
8. da zagotavlja 100% letne razpisane
vrste in količine blaga;
9. da nudi 60 dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga;
10. da bo dostava fco Splošna bolnišnica Maribor, Pljučni oddelek, Slivniško Pohorje-razloženo (ob terminu, ki ga določi
naročnik);
11. da zagotavlja dobavni rok blaga iz
področja javnega razpisa največ 3 dni;
12. da ponudnik zagotavlja ustrezen transport za ponujeno blago;
13. da ponudnik sprejema posebne zahteve naročnika glede kakovosti premoga.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 6. 3. 2002, predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe: dne 14. 9.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna vrednost specifikacije ponudbe
s cenami.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije: Marija Žlender,
univ. dipl. ekon, tel. 02/321-25-56.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 7. 2001.
Splošna bolnišnica Maribor
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– da ima tehnične zmožnosti in razpoložljivo opremo, ki zagotavlja izvedbo pogodbenih obveznosti, prav tako tudi izpolnjuje druge pogoje za opravljanje dejavnosti, za katero ima izdano ustrezno dovoljenje,
– da ima redno zaposlene in strokovno
usposobljene delavce, ki bodo sposobni izvesti pogodbo,
– da zagotavlja dobavo za najmanj 100%
razpisane vrste blaga po posameznem sklopu oz. skupini znotraj VIII. sklopa,
– da bo na zahtevo naročnika predložil
vzorce blaga,
– da zagotavlja 60 dnevni oziroma v izjavi naveden rok plačila,
– da ima strokovna priporočila (reference),
– da ima izjavo o plačilnih pogojih,
– da ima izjavo o roku dobave in o dostavi blaga,
– da ima izjavo o kvaliteti blaga s potrdili
(certifikati),
– da ima izjavo banke o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe:
7. 12. 2001, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 27. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena –
90%, plačilni pogoji – 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2001.
Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor
Št. 7/01
Ob-53110
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: premog,
količina: 506 ton.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2002 do 31. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor.Dvig razpisne
dokumentacije: osebno ali po pošti po predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije, faks 02/33-11-533.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do roka za predložitev ponudb, vsak delovni
dan od 11. do 13. ure.

Št. NK-O1-1/01
Ob-53111
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dializni
monitorji, 3 kosi.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
Ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 60 dni po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Splošna bolnišnica
Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne dokumentacije: osebno ali po pošti ob predhodni
predložitvi potrdila o vplačilu. Faks:
02/331-15-33. Dodatne informacije: Peter
Weissensteiner, tel. 02/321-25-04.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 11. 9. 2001,
vsak delovni dan med 11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek):
5.950,00 SIT, negotovinsko, na žiro račun
št. 51800-603-33486, s pripisom za RD:
Dializni monitorji.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 11. 9. 2001,
do 13. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 9. 2001 ob 11. uri v mali konferenčni predavalnici v 16. etaži Kirurške stolpnice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Navedeno v pogojih.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni
prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden stečajni postopek, postopek likvidacije ali prisilne poravnave ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na dan določen za predložitev
ponudbe;
3. lastno pisno izjavo ponudnika o nekaznovanosti, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo;
4. potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni urad ali carinska uprava; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni na dan
določen za predložitev ponudbe;
5. odločbo upravne enote oziroma drugega pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila;
6. BON-1 in BON-2 ali Podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanje in
potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne
predložijo obrazca BON-2); dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni na dan določen
za predložitev ponudb (ne velja za obrazec
BON-1);
6.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih vključno do dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 enako
0 ali,
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih mesecih
ni bil blokiran;
6.2 da ima:
– prihodke od prodaje, izkazane pod zaporedno št. 4 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti razpisa;
– prihodke od prodaje, izkazane pod zaporedno št. 13 obrazca PODATKI IZ BILANCE USPEHA, enake ali večje od ocenjene
vrednosti razpis;
7. da ni dal zavajajočih podatkov;
8. da zagotavlja razpisane vrste in količine opreme, opredeljene v specifikaciji zahtev naročnika;
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9. da nudi 60 dnevni plačilni rok po prevzemu opreme;
10. da bo dostava fco Splošna bolnišnica Maribor – razloženo in montirano v prostore naročnikovega oddelka za hemodializo;
11. da zagotavlja dobavo opreme v roku
60 dni po podpisu pogodbe;
12. da je v Sloveniji dobavil vsaj 20 kosov opreme istega proizvajalca, kot jih ponuja na tem razpisu;
13. da zagotavlja, s strani proizvajalca
pooblaščen in usposobljen servis za dobavljeno opremo;
14. da zagotavlja dobavo rezervnih delov še najmanj sedem let po izteku garancijske dobe;
15. da zagotavlja odzivni čas servisa največ osem ur po prejemu obvestila ter maksimalno 48 ur za dobavo rezervnih delov in
odpravo napak;
16. da bo takoj po dobavi in montaži
opreme usposobil pooblaščeno osebo naročnika za rokovanje z aparatom;
17. da zagotavlja s strani pooblaščene
institucije šolanje za dva tehnika naročnika
za osnovno diagnosticiranje in odpravo napak in pripadajočo diagnostično opremo;
18. da nudi najmanj 12-mesečno garancijo za dobavljeno opremo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: Ponudba do 31. 12.
2001, odločitev o sprejemu 26. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena:
90 točk; omogočanje uporabe zaprtega sistema priprave bikarbonatnega koncentrata
in “on-line“pripravo dializne tekočine iz zaprtih kartuš in/ali vrečk brez uporabe zunanjih posod: 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2001.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 49
Ob-53124
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, fax (02) 449 2379, telefon
(02) 449 2000.
3. (a) Vrsta in količina blaga: blago za
reklamo in promocijo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
lahko po posameznem izdelku.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: v 30 dneh
po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: sektor za finančne zadeve – nabavna služba.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000,00 SIT na račun
51800-601-180 za razpisno dokumentacijo- blago za reklamo in promocijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 9. 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: 11. 9. 2001 ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od prevzema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: da ni proti ponudniku uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek ali da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe; da mu ni bila v zadnjih
petih letih pred objavo naročila, izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem ali
izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila; da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi v RS;
da so čisti prihodki od prodaje enaki ali
večji od petkratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja; da izkazana izguba iz
naslova poslovanja v preteklem letu ne presega 5% skupnih prihodkov, da razpolaga
z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi; da
ni dal zavajajoče podatke, glede zahtev iz
te točke; da je predložen obrazec izjave,
da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 10. 2001, predviden datum odločitve 30. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
30%, ocena strokovne komisije 70%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 7. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o.,
Št. 50
Ob-53126
1. Naročnik: Pošta Slovenije,d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, št. faksa 02 449-2379.
3. (a) Vrsta in količina blaga: razni potrošni materiala za mizarske in ključavničarske delavnice Maribor in Ljubljana
(barvne kovine, profilno železo, pločevina, varilni material, elektro material,
barve, laki, le, lesni poizdelki, furnirji,
okovje, ključavnice, vijaki, brusni in razni materiali.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: do 3. 9. 2001.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 7. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o.

16. Morebitne druge informacije o naročilu: Barbara Kobal, univ. dipl. pravnica,
vodja javnih naročil (tel. 05/30-31-811, int.
280).
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2001.
19. Datum prejema zahteve za objavo
v Uradnem listu Republike Slovenije:
30. 7. 2001.
Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca” Nova Gorica
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za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
po posameznih sklopih.
4. Kraj dobave: DE TOS Maribor, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: po podpisu
pogodbe za dobo enega leta.
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. št. 02 4499 2302.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 14. 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: 10. 9. 2001 do
12. 00 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: 11. 9. 2001 ob 11. uri, Pošta Slovenije, d.o.o. Slomškov trg 10, Maribor- konferenčna dvorana 4. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če je
ponudba višja od 30 mio SIT v višini 10%
ponudbene vrednosti.
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 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 davkov, prispevke
in drugih obveznih dajatev ali poslovnih 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), Potrdilo o registraciji in
opravljanje dejavnosti, (oziroma potrdilo, da
ponudnik ni prenehal opravljat dejavnosti, ki
ga izda pristojni davčni urad za s.p.).
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena po posameznih sklopih, dodatnih
5 točk podaljšan rok plačila.

Št. 260-10/01-3
Ob-53144
1. Naročnik: Splošna bolnišnica »dr.
Franca Derganca« Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici, faks:
05/30-31-348, tel. 05/30-31-811.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izgradnja
laboratorijskega informacijskega sistema (po specifikaciji iz razpisne dokumentacije).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
4. Kraj dobave: Šempeter pri Gorici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: navedeno v
razpisni dokumentaciji.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica,
Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici - tajništvo uprave, tel. 05/30-31-811,
int. 295.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
predložitev ponudbe iz točke 8. (a).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 950 SIT DDV,
virmansko na ŽR 52000-603-32020 ali gotovinsko pri blagajnah zavoda.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 9. 2001 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica »dr. Franca
Derganca« Nova Gorica, Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici - tajništvo uprave
(po pošti ali osebno).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 9. 2001 ob 11. uri v medicinski
knjižnici zavoda (I. nad. osrednje stavbe zavoda).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (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: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.

Št. 20/2001
Ob-53207
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dva kombija za prevoz varovancev v varstvenih
delovnih centrih.
(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: 30 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Slovenska cesta 54/I, 1000
Ljubljana,
Tomo
Brezovar,
tel.
01/23-20-767, faks01/23-21-948.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. ure do
11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 7. 9. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 9. 2001 ob 12. uri,Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Slovenska cesta 54/I, 1000
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 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: določeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 30. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: stroškovna učinkovitost do 65 točk, plačilni rok
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do 3 točke, opremljenost vozil do 6 točk,
garancijski rok 6 točk, servisna služba do
15 točk, rok dobave do 5 točk. Maksimalno
število točk je 100 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2001.
Republika Slovenija,
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, na Oddelku
za družbene dejavnosti III/51.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 90
dni oziroma do podpisa pogodbe, predvideni datum odločitve je 3. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponujena cena
65%,
– reference
15%,
– garancijski rok
5%,
– rok izvedbe
10%,
– ISO standard
5%
100%
Ostale točke ostanejo nespremenjene!
Mestna občina Ptuj

ZJN-12.G

Ob-53221
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 28-29 z dne
20. 4. 2001 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za priključek Razdrto, notranja
oprema
za
CP
Razdrto
(Ob-47267).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in datum odpiranja ponudb na
11. 9. 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
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku
Popravek
Ob-53148
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila št. 35205 gradnja vodovda Polževska planota od II. do X. faze, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 57-58 z dne 13. 7.
2001, Ob-51871 se popravi 3.(b) točka in
se pravilno glasi:
3. (b) Če je predvidena oddaja delov in
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali vse
skupaj: za vsako gradbeno fazo posebej
ali vse gradbene faze skupaj.
Občina Ivančna Gorica
Popravek
Št. 351-03-I/00-4
Ob-53147
V objavi javnega razpisa za izbiro izvajalca za gradbena, obrtniška in instalacijska
dela ter zunanjo ureditev za rekonstrukcijo
in dozidavo podružnične šole Grajena, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 57-58 z
dne 13. 7. 2001, stran 4312, Ob-51968
se popravijo 6., 8., 9., 14. in 15. točka in
se pravilno glasijo:
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del:
10. 9. 2001, dokončanje del: 1. 5. 2002.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 8. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ptuj, Oddelek
za družbene dejavnosti, Mestni trg 1, 2250
Ptuj. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: »Ponudba – ne odpiraj«, s številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS in z navedbo predmeta
javnega naročila.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 8. 2001 ob 13. uri na Mestni

Št. 40305/02-3/01
Ob-52988
1. Naročnik: Komunala Kranjska Gora
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 1a,
4280 Kranjska Gora, tel. 04/58-81-846,
faks 04/58-81-350, e-mail: obcinakg.hlebanja@g-kabel.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
poslovilne vežice Podkoren.
(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: Podkoren.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september do
november 2001 - za razpoložljivi znesek, ki
ga ima naročnica v tem letu, zaključek del
do septembra 2002 (odvisno od proračunskih sredstev).
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska
Gora, kontaktni osebi: Bojana Hlebanja ali
Alojz Mertelj.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do13. ure do 29. 8. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik se mora ob dvigu razpisne dokumentacije izkazati z
dokazilom o plačilu stroškov v višini 5.000
SIT, katerega plača na žiro račun
Komunale d.o.o. Kranjska Gora št.
51530-601-71138, s pripisom “za razpisno dokumentacijo”.

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 Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska Gora.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 8. 2001 ob 11.30 v sejni sobi
Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1a.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v znesku 1,300.000 SIT z
veljavnostjo do 30. 10. 2001.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
na osnovi izstavljenih in potrjenih situacij v
roku 30. dni.
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: 30. 10. 2001, predvideni datum odločitve 3. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, merili: obseg del za razpolopžljivi znesek (80%), garancijska doba (20%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2001.
Komunala Kranjska Gora d.o.o.
Št. 344-04/01-2/3
Ob-52989
1. Naročnik: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, tel.
02/548-17-65, faks 02/538-15-02.
2. Naslov naročnika: Občina Moravske
Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice,
tel.
02/548-17-65,
faks
02/538-15-02.
3. a) Opis in obseg gradnje: ureditev
ceste Ratkovci-Fokovci, I odsek.
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: Fokovci, Občina Moravske Toplice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 2 meseca.
7. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3,
9226 Moravske Toplice, kontaktna oseba
je mag. Milan Šadl, tel. 02/548-17-65, faks
02/538-15-02, elektronski naslov: obcina.moravsketoplice@moj.net.
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: konec naselja Avče v
smeri proti Kalu nad Kanalom.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 6. 9. 2001 do
30. 9. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Kanal
ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, Nives Prijatelj ali Danila Mugerli, tel.
05/39-81-200.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 8.
do 12. ure, v skladu z zakonom.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, DDV vključen,
plačilo z virmanom na ŽR 52000-630-7022
s pripisom demografija 2001.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 8. 2001 do
9. ure na tajništvo Občine Kanal ob Soči.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 8. 2001 ob 9.30, v sejni sobi
Občine Kanal ob Soči.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bianco menica z menično izjavo za vnovčenje v vrednosti 10% ponujene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o izvrševanju proračuna RS za leto 2001.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da ponudnik v zadnjih 6
mesecih ni imel blokiranega ŽR več kot 3
dni skupaj.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne 35 dni od dneva predložitve ponudb, predviden datum odločitev o sprejemu ponudbe 27. 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: 25. 7. 2001.
Občina Kanal ob Soči

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
mansarde občine (gradbena, strojna,
elektro instalacijska dela).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Miklavž na Dravskem
polju, Nad izviri 6.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september
2001, dokončanje predvidoma v 3 mesecih.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v tajništvu Občine
Miklavž, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju; dodatne informacije Zalka Božič ali Stanka Šalamun, tel. 02/629-68-20,
faks 02/629-68-28.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki vsak
dan med 8. in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik se mora ob dvigu razpisne dokumentacije izkazati z dokazilom o plačilu stroškov, v višini 20.000 SIT.
Plačilo na ŽR 51800-630-26107, s pripisom za razpisno dokumentacijo, sklic
7130001.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 8. 2001, do
11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Miklavž na Dravskem
polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Občina Miklavž na Dravskem polju,
Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem
polju, prostori občinske uprave, 27. 8.
2001, ob 12. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija banke za resnost ponudbe, v višini 5%
ocenjene vrednosti razpisanih del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo naročnik v celoti financira iz lastnih sredstev. Način plačila je določen v pogodbi, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt
o skupni izvedbi naročila po drugem odstavku 47. člena ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po določbah razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 31. 10. 2001; predvideni datum odločitve o izbiri je 3. 9. 2001.
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b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 1. avgusta 2001.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 15.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom
na
žiro
račun
št.
51900-630-76064, namen nakazila: za
razpisno dokumentacijo – ureditev ceste
Ratkovci-Fokovci.
8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
30. avgusta 2001 do 12. ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, tajništvo
- soba 3 (1. nadstropje).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 31. avgusta 2001 ob 10. uri na naslovu: Občina
Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice – sejna soba (2. nadstropje).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo 60 dni od odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila o predpisih: način
plačevanja in rok sta določena 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 60
dni oziroma do 30. oktobra 2001. Najpoznejši datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 30. september 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. julij 2001.
Občina Moravske Toplice
Št. 405-07-3/01-1
Ob-52997
1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči.
2. Naslov naročnika: Občina Kanal ob
Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, faks
05/39-81-223, obcina.kanal@siol.net, tel.
05/39-81-200.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija odseka LC 5713 Kanal-Avče-Kal nad Kanalom na dolžini 850 m,
od km 4+950 do km 5+800.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /

Št. 08502/00001/2001
Ob-52998
1. Naročnik: Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na
Dravskem polju.
2. Naslov naročnika: Nad izviri 6, 2204
Miklavž na Dravskem polju, faks
02/629-68-28, tel. 02/629-68-20, elektronski naslov: obcina@miklavz.si.
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15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena, garancija ponudnika na izvedena
dela, rok dokončanja. Način uporabe meril
je razviden iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 8. 2001.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Št. 344-97/2001
Ob-52999
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: 2270 Ormož, Ptujska c. 6, 02/74-15-300, 02/74-15-327.
3. (a) Opis in obseg gradnje: modernizacija javne poti Jastrebci–Kog, št.
803-531 in 803-533.
(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: Kog.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Gabrijela Fafulič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
razpisa od 9. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 8. 2001 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska c. 6,
2270 Ormož.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 8. 2001 ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
v skladu s predpisi o izvrševanju proračuna.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: 90%
ponudbena cena, 5% finančna usposobljenost, 5% reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2001.
Občina Ormož
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Št. 34401-0011/01-232
Ob-53000
1. Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, tel.
05/714-13-61, telefaks 05/714-12-84.
2. Naslov naročnika: Občina Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, tel. 05/714-13-61, telefaks
05/714-12-84.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvajanje
rednih vzdrževalnih del na lokalnih cestah v Občini Ilirska Bistrica v letu
2001/2002.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Ilirska
Bistrica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive. Dela
se izvajajo po programu za redno vzdrževanje lokalnih cest.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del
20. 9. 2001, dokončanje del 20. 9. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki dobijo na naslovu:
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica, soba II/10, kontaktna
oseba je Stanko Škrab, tel. 05/714-13-61,
telefaks 05/714-12-84, elektronski naslov:
stanko.skrab@ilirska-bistrica.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago od 7. 8. 2001 dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na ŽR št. 52210-630-61220,
Občina Ilirska Bistrica, namen nakazila: za
razpisno dokumentacijo – redno vzdrževanje lokalnih cest v letu 2001/2002.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 3. 9. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica; tajništvo
urada župana, soba II/3.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 4. 9.
2001 ob 10. uri na naslovu: Občina Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica; sejna soba I/1.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,250.000 SIT in veljavnostjo 120 dni
od odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: stroški naročila bremenijo občinski proračun v
okviru sredstev za redno vzdrževanje lokalnih cest.
Naročnik je dolžan poravnati izvajalcu
stroške rednega vzdrževanja v roku 30 dni
od uradnega dneva 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): skladno z
razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 120
dni oziroma do 3. 1. 2002. Datum odločitve o sprejemu ponudbe je 10. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo za
izbiro najugodnejšega ponudnika je: skladno
z razpisno dokumentacijo (najnižja ponudbena cena, reference in strokovna usposobljenost za obseg in področje razpisanih del).
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
24. 7. 2001.
Občina Ilirska Bistrica
Ob-53001
1. Naročnik: Občina Podčetrtek.
2. Naslov naročnika: Trška cesta 5,
3254 Podčetrtek, tel. 03/81-82-780, faks
03/58-29-198.
3. (a) Opis in obseg gradnje: modernizacija dela lokalnih cest na območju Roginske gorce in sicer del lokalne ceste
LC 406310 Zibiška vas-Roginska gorca
od km 0 + 0.00 do 0 + 809.37 in del
lokalne ceste LC 317040 Sodna
vas-Cmereška gorca-Sv.Urban-Roginska
gorca od km 0 + 0.00 do 1 + 250.35.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Roginska gorca.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september, oktober 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Podčetrtek, Trška cesta 5, 3254 Podčetrtek,
kontaktna oseba je Igor Petovar, tel.
03/81-82-784.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure,
do roka za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki poravnajo
z nakazilom na ŽR št. 50730-630-10201,
Občina Podčetrtek, namen nakazila: razpisna dokumentacija - modernizacija LC
406310 in 317040.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 3. 9. 2001 do 12. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT nakazilo na ŽR
Občine
Rogaška
Slatina
št.
50730-630-10217 s pripisom za razpisno
dokumentacijo - blok.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 9. 2001 do 12.ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ul. 2, 3250 Rogaška Slatina.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 9. 2001 ob 10. uri v sejni sobi št.
11, Občina Rogaška Slatina.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
razpisane vrednosti del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po 60
dneh po nastanku dolžniško upniškega razmerja.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): predložiti
morajo pravni akt o skupni izvedbi naročila z
natančno opredelitvijo odgovornosti 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 izpolnjevati vse splošne pogoje po 41., 42. in 43.
členu Zakona o javnih naročilih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 10. 2001. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 12. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, plačilni pogoji 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: gradnja po sistemu ključ v roke.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 7. 2001.
Občina Rogaška Slatina

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
do 24. 8. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT nakazilo na ŽR
Občine
Rogaška
Slatina
št.
50730-630-10217 s pripisom za razpisno
dokumentacijo - cesta.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 9. 2001 do
12.ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ul. 2, 3250 Rogaška Slatina.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 9. 2001 ob 12. uri v sejni sobi št.
11, Občina Rogaška Slatina.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
razpisane vrednosti del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po 60
dneh po nastanku dolžniško upniškega razmerja.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): predložiti
morajo pravni akt o skupni izvedbi naročila z
natančno opredelitvijo odgovornosti 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 izpolnjevati vse splošne pogoje po 41., 42. in 43.
členu Zakona o javnih naročilih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do15. 10. 2001. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 12. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: - cena
90 %, plačilni pogoji 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: gradnja po sistemu fiksnih cen na
enoto do konca gradnje.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 7. 2001.
Občina Rogaška Slatina
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: osebno v tajništvo Občine Podčetrtek, Trška cesta 5, Podčetrtek ali po
pošti na naslov Občina Podčetrtek, Trška
cesta 5, 3254 Podčetrtek.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 3. 9. 2001 ob 14. uri v
sejni sobi Občine Podčetrtek, Trška cesta 5.
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: 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): naročnik
bo sklenil pogodbo samo z glavnim izvajalcem del, 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: 60 dni od odpiranja
ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 14. 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: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2001.
Občina Podčetrtek
Št. 40306-0019/01
Ob-53044
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina.
2. Naslov naročnika: Občina Rogaška
Slatina, Izletniška ul. 2, 3250 Rogaška Slatina,
tel.
03/81-81-700,
faks
03/81-81-724.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
stanovanjskega bloka v Rogaški Slatini.
(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: Rogaška Slatina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
1. 10. 2001 dokončanje del 1. 6. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Rogaška Slatina, Oddelek za okolje in prostor,
Marjan Ungar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
do 24. 8. 2001.

Št. 31300-0009/01
Ob-53045
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina.
2. Naslov naročnika: Občina Rogaška
Slatina, Izletniška ul. 2, 3250 Rogaška Slatina,
tel.
03/81-81-700,
faks
03/81-81-724.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija LC 356110 Rogaška Slatina Sv. Florijan - Tlake v dolžini 3000 m.
(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: Sv. Florijan, Tlake.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
15. 9. 2001 dokončanje del 1. 11. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Rogaška Slatina, Oddelek za okolje in prostor, g.
Marjan Ungar.

Št. II-9/92
Ob-53046
1. Naročnik:
Komunala
Koper
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,
6000 Koper, faks 05/66-33-706; tel.
05/66-33-700.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
fekalnega kanala F1 v Bertokih od propusta pod obalno cesto do J17.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: naselje Bertoki.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: štirideset dni od
uvedbe izvajalca v delo.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala Koper, ul. 15. maja 4, Koper, Služba za razvoj
in investicije, Ručgej Milena inž. gr. tel.
05/66-33-762 ali 05/66-33-700; mob.
041/353-257.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delavnik
od 6. 8. 2001 dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 29.750 SIT (z
upoštevanim DDV) za raspisno dokumentcijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni Komunale Koper ali z virmanom na računu št.
51400-601-10953 z navedbo predmeta
naročila .
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 27. 8. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.,
Ul. 15. maja 4, 6000 Koper, prevzemnik
tajništvo soba 11.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 27. 8.
2001 ob 12. uri, v sejni sobi na sedežu
podjetja Komunale Koper d.o.o., Ul.
15. maja 4, Koper.
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 800.000 SIT in veljavnostjo 45 dni od
odpiranja ponudb .
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo se bo financiralo skladno z razpisnimi
pogoji in z roki določenimi 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
raspisno 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: ponudba mora veljati
45 dni od odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve je 5. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je ekonomsko najugodnejša ponudba. Navedba meril:
– ponudbena cena,
– najugodnejši garancijski rok,
– plačilni pogoji,
– rok izvršitve.
Opis in vrednotenje meril je določeno v
razpisni dokumentaciji.
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
26. 7. 2001.
Komunala Koper, d.o.o.- s.r.l.
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Št. 225-25/2001
Ob-53062
1. Naročnik: Občina Lenart.
2. Naslov naročnika: Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart v Slovenskih goricah, tel.
02/729-13-10, faks 02/720-73-52.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija dela lokalne ceste št. 203-180
Lormanje–Voličina–Selce–Janežovci in
dela lokalne ceste št. 203-150 Zamarkova–Voličina–Hum–Korena, ki sestavljata odsek Šetarova–Sp. Voličina v skupni dolžini 1740 m.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja za vsa razpisana dela
skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: na območju Občine Lenart.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek del je 25. 9. 2001, predvideno dokončanje del je 7. 11. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, Vinko Kramberger, soba
20/I, tel. 02/729-13-20, ali v njegovi odsotnosti Srečko Aleksander Padovnik, soba
19/I, tel. 02/729-13-19.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure
(od objave do 6. 9. 2001).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 4.000 SIT, virmansko na žiro račun Občine Lenart, št.
51800-630-25659.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 9. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah,
soba 20/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 9. 2001 ob 10. uri, na naslovu
Občine Lenart, soba 28/II.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti javnega naročila in mora veljati še 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije, rok plačila je 60 dni ali več.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): v skladu z
Zakonom o javnih naročilih.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 10. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 17. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2001.
Občina Lenart
Št. 00201-01/00
Ob-53063
1. Naročnik: Občina Cerkno.
2. Naslov naročnika: Cerkno, Bevkova
ulica 9, 5282 Cerkno, tel. 05/37-34-640,
faks 05/37-34-649, e-mail: obcina@cerkno.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija lokalne ceste:
a) 043020 Reka–Bukovo,
b) 043060 Bukovo–Zakojca.
Ocenjena vrednost del:
a) 26,000.000 SIT,
b) 18,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja del ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja za vsa napisana dela po sklopih a), b) ločeno.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe:
a) Bukovo,
b) Zakojca.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september – oktober 2001.
7. (a) Naslov službe ali oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Cerkno, Bevkova 9, 5282 Cerkno, Janez Rupnik, tel. 05/37-34-643.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame do tri dni pred
odpiranjem ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo proti plačilu 15.000
SIT, na žiro račun naročnika št.
52020-630-7090, s pripisom: »razpisna
dokumentacija – obnova lokalnih cest v občini Cerkno«.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 9. 2001 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Cerkno, Bevkova 9, 5282
Cerkno, s pripisom: »Ne odpiraj – ponudba
za obnovo lokalnih cest«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 9. 2001 ob 11.30 v prostorih občinske
uprave občine Cerkno, Bevkova 9, Cerkno.
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: rok
plačila najmanj 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene skupine, potem
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana, kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih 47. člen): izvajalska pogodba z glavnim izvajalcem.
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: ponudnik mora izpolnjevati vse splošne pogoje po 41. 42. in 43.
členu Zakona o javnih naročilih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 90%,reference 5%, finančna
usposobljenost 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik lahko dobi informacije v
zvezi z naročilom, na Občini Videm pri Darinki Ratajc, dipl. ek.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 4. 7. 2001.
18. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 27. 7. 2001.
Občina Videm

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., Gorenjska c. 46, 1215 Medvode –
vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 9. 2001 ob 11. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji glede financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
obračun se bo vršil do višine 90% pogodbene cene na podlagi ugotovljene stopnje
gotovosti in potrjenih situacij, 10% pogodbene cene pa po izpolnitvi vseh pogodbenih obvez.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): /
13. Zahtevani pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po (41. do 43. členu
ZJN-1): po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponudbe
mora biti najmanj 120 dni od datuma odpiranja ponudb, okvirni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 90 dni od zadnjega
roka, ki je določen za dostavo ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena in rok za izvedbo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 7. 2001.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Medvode
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ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeni so v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
Predvideni datum odločanja je 14. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudbe: ob
izpolnjevanju vseh pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, je merilo najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlane zahteve za objavo: 26. 7. 2001.
Občina Cerkno
Št. 031-01-412/01-24
Ob-53070
1. Naročnik: Občina Videm.
2. Naslov naročnika: Videm pri Ptuju
54, 2284 Videm pri Ptuju, tel.
02/765-09-00, faks 02/765-09-01.
3. (a) Opis in obseg gradnje: dozidava
in novogradnja Osnovne šole Leskovec
(podružnica OŠ Videm) I. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali vse
skupaj: je predvidena.
4. Kraj izvedbe: Leskovec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek takoj po
podpisu pogodbe predvidoma 1. 10. 2001,
dokončanje 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v sprejemni pisarni Občine
Videm, dodatne informacije: Darinka Ratajc,
dipl. ek.
(b) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik se mora ob dvigu razpisne dokumentacije izkazati z dokazilom o plačilu stroškov v višini 15.000 SIT.
Plačilo na ŽR 52400-630-20785, s pripisom za razpisno dokumentacijo OŠ Leskovec.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 9. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Videm, Videm pri Ptuju
54, 2284 Videm pri Ptuju, s pripisom “Ponudba” ne odpiraj, dozidava in novogradnja
OŠ Leskovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 5. 9. 2001
ob 12.30 v sejni sobi Občine Videm.
10. Navedba finančnega zavarovanja
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v vrednosti 10% razpisne vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje določila v predpisih: rok plačila je 60 dni po potrditvi situacije.

Št. 009/72
Ob-53074
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Elektro Gorenjska, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslova naročnika: Gorenjska c. 46,
Medvode, tel: 01/47-49-274, faks
01/47-49-272, Mirka Vadnova 3a, Kranj,
tel. 04/20-83-000, faks 04/20-83-60-00.
3. Kraj izvedbe del : Medvode.
4. (a) Obseg in opis gradnje: izvedba
gradbenih in obrtniških del ter strojnih napeljav za RTP Medvode 110/20/6,3 kV.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in možnosti predložitve ponudbe za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudbo je mogoče oddati samo za celoto.
5. Dopustnost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso mogoče
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: izvajanje
gradbenih del september 2001 - marec
2002, trajanje inštalacijskih del februar
2001 - marec 2002.
7. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Gorenjska c. 46, 1215 Medvode v tajništvu direktorja, po predhodni
enodnevni najavi po telefonu št.
01/47-49-201 ali faks 01/47-49-202 z virmanskim dokazilom o plačilu stroškov in obvezno navedbo davčne številke.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: če je predvidena
osebna predaja, ob delavnikih v času od 8.
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z virmanskim dokazilom o
plačilu stroškov v višini 41.650 SIT (skupaj
z DDV) in navedbo davčne številke na ŽR št.
50106-601-27492, kontaktna oseba, ki nudi dodatne informacije: Mirko Javeršek,
univ. dipl. inž. el., tel. št. 01/47-49-220.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 9. 2001 do
10. ure.

Ob-53075
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,
8330 Metlika, tel. 07/306-31-00, faks
07/363-74-02.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
Kulturnega doma Metlika.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Metlika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 20. 9.
2001-10. 11. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, Puljak Danica, Jelerčič Jurij 07/306-31-00, faks
07/363-74-02, vsak delovnik od 8. do
12. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (DDV je vklju-
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čen) na žiro račun 52110- 630-40409, pri
Agenciji Črnomelj.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 9. 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 Kulturni dom Metlika«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 9. 2001 ob 12. uri, v pisarni Občine Metlika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti in veljavnostjo
45 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): 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: kot je navedeno v razpisni dokumentaciji
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena = 90 točk (po formuli)
– plačilni pogoji = 0-5 točk,
– reference = 0-5 točk.
Skupno največje možno število točk po
vseh merilih znaša 100 točk. Podrobneje v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 7. 2001.
Občina Metlika
Št. 351-03/01-16/12
Ob-53076
1. Naročnik: Občina Prevalje.
2. Naslov naročnika: Trg 2a, 2391 Prevalje,
tel.
02/82-46-100,
faks
02/82-46-124, e-mail: obcina@prevalje.si
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija lokalne ceste Fara – Brinjeva
gora.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: rekonstrukcija lokalne ceste.
4. Kraj izvedbe: Fara – Brinjeva gora
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del takoj po sklenitvi pogodbe oziroma najkasneje 20. 9. 2001, dokončanje 3 mesece po
začetku izvajanja del.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Preva-
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lje, Oddelek za gospodarstvo in komunalne
zadeve, Trg 2a, 2391 Prevalje, Meta Tasič
Bukovec ali Jelka Klemenc.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure
do vključno 3. 9. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije vplača znesek 7.000
SIT na ŽR Občine Prevalje št.
51830-630-26016, s pripisom za rekonstrukcijo lokalne ceste Fara – Brinjeva gora.
8 (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudnik mora predložiti ponudbo do 4. 9. 2001, do 8. ure
zjutraj.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Prevalje, Trg 2a, 2391
Prevalje. Zapečatene kuverte morajo biti javno označene z navedbo »Ne odpiraj - ponudba za rekonstrukcijo lokalne ceste Fara–Brinjeva gora« številka Uradnega lista in
datum objave. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 9. 2001 ob 11. uri, v mali sejni
sobi Občine Prevalje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po
določilih razpisne dokumentacije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji,ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošni 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: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva oddaje
ponudbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisno dokumentacijo, kjer je podrobneje opredeljeno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 7. 2001.
Občina Prevalje
Št. 351-03/01-16/12
Ob-53077
1. Naročnik: Občina Prevalje.
2. Naslov naročnika: Trg 2a, 2391 Prevalje,
tel.
02/82-46-100,
faks
02/82-46-124, e-mail: obcina@prevalje.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija lokalne ceste Šentanel.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
faza I: odsek Sp. Jamnica – Kolman, faza II:
odsek Marin – Gornik.
Ponudniki morajo oddati ponudbo za
vsako fazo posebej.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: rekonstrukcija lokalne ceste;
4. Kraj izvedbe: Prevalje – Šentanel.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del takoj po sklenitvi pogodbe oziroma najkasneje 10. 9. 2001, dokončanje 3 mesece po
začetku izvajanja del.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Prevalje, Oddelek za gospodarstvo in komunalne
zadeve, Trg 2a, 2391 Prevalje, Meta Tasič
Bukovec ali Jelka Klemenc.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure
do vključno 3. 9. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije vplača znesek 7.000
SIT
na
ŽR
Občine
Prevalje
št.51830-630-26016, s pripisom za rekonstrukcijo lokalne ceste Šentanel.
8. (a) Datum in ura,do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudnik mora predložiti ponudbo do 4. 9. 2001, do 8. ure
zjutraj.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Prevalje, Trg 2a, 2391
Prevalje. Zapečatene kuverte morajo biti javno označene z navedbo »Ne odpiraj - ponudba za rekonstrukcijo lokalne ceste Prevalje - Šentanel, faza I, faza II« številka Uradnega lista in datum objave. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 9. 2001 ob 13. uri, v mali sejni
sobi Občine Prevalje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po
določilih razpisne dokumentacije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo;
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji,ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošni 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: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva oddaje
ponudbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisno dokumentacijo, kjer je podrobneje opredeljeno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 7. 2001.
Občina Prevalje
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po določbah razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 3. 1. 2002. Predvideni datum
odločitve o izbiri je 3. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 80%, fiksnost cen 20%. Način
izračuna za ugotovitev najboljšega ponudnika naveden v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: Ur. l. RS, št. 41 z
dne 25. 5. 2001, Ob-49235.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 7. 2001.
Občina Kočevje

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe, garancija za odpravo napak v garancijskem roku, garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
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): 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: iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: 1. ponudbena cena – do 100 točk; 2. kvalitetno
in pravočasno opravljene gradnje oziroma
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
naročila – največ 23 točk; 3. finančna sposobnost ponudnika – 5 točk; 4. certifikat
SIST EN ISO 9000 – 5 točk; 5. splošni
garancijski rok – do 4,8 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Alenka Lamovec, tel. št. (01)
478-1831.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS št. 14-15/01
z dne 2. 3. 2001.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 7. 2001.
Servis skupnih služb vlade
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Št. 343-12/00-132
Ob-53078
1. Naročnik: Občina Kočevje.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska cesta
26, 1330 Kočevje, faks 01/89 38 230,
tel. 01/89-38-220.
3. (a) Opis in obseg gradnje: posodobitev lokalne ceste Seč – Polom – Mladica. Posodobitev ceste bo potekala
fazno več let, glede na višino razpoložljivih sredstev.
Prečni profil načrtovane ceste:
– 3,50 m asfaltno vozišče
– 0,50 m asfaltna mulda,
– 0,50 m utrjena peščena bankina,
– 0,50 m humusirana bankina .
(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: Od vasi Seč, do regionalne ceste R-I-214 (Kočevje-Dvor) v KS
Stara cerkev, v dolžini 6.850 m.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom. Dela bodo
potekala fazno – več let.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Kočevje-oddelek za gospodarstvo, turizem in gospodarske javne službe, Ljubljanska cesta
26,1330 Kočevje, Borut Hočevar, tel.
01/89-38-236.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: Vsak dan med 8.
in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT s pripisom
»Razpisna dokumentacija za cesto Polom«.
Št.
ŽR:
Občina
Kočevje
51300-630-10077.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 8. 2001. do
12. ure v zapečateni ovojnici, z napisom
»Ne odpiraj – Ponudba za cesto Polom«.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kočevje-vložišče, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta
26, 1330 Kočevje, prostori oddelka za gospodarstvo, turizem in gospodarske javne
službe, 27. 8. 2001 ob 13. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če se zahtevana: bančna garancija v višini 5% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvršujejo po določbah Zakona o izvrševanju proračuna, v roku 60 dni od dneva
prejema situacije v vložišče Občine Kočevje.
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 z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo,
predloženo v razpisni dokumentaciji.

Št. 351-05-18/00
Št. JN: 24/01
Ob-53103
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana; fax št. (01) 478 -1805.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del za obnovo objekta št. 4 v zazidalnem območju CO 4/5 – Metelkova južni
del v Ljubljani.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: I. faza predvidoma od 15. 9. 2001 do 30. 11. 2001, II.
faza v letih 2002, 2003 (pogojno, glede na
zagotovljena proračunska sredstva).
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana – glavna pisarna. Projektna dokumentacija na vpogled pri Mirjam
Plestenjak, tel. št. (01) 478-1837, vsak
delovni dan od 8. do 11. ure po predhodni
najavi.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure, do poteka roka za oddajo
prijav-ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa
50100-630-10014, model 28, sklic:
15202-7130007-01272001.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 8. 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: 30. 8. 2001 ob 9.30 uri na naslovu:
Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana – sejna soba.

Št. 351-05-8/00
Št. JN: 25/01 VV
Ob-53104
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana; fax št. (01) 478 -1805.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del za obnovo objekta na Gregorčičevi
25 v Ljubljani.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: I. faza predvidoma od 15. 9. 2001 do 30. 11. 2001, II.
faza v letih 2002, 2003 (pogojno, glede na
zagotovljena proračunska sredstva).
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana – glavna pisarna. Projektna dokumentacija na vpogled pri ga. Mirjam Plestenjak, tel. št. (01) 478-1837,
vsak delovni dan od 8. do 11. ure po predhodni najavi.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure, do poteka roka za oddajo
prijav-ponudb.
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(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: 3. 9. 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: 3. 9. 2001 ob 9.30 uri na naslovu:
Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana – sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe, garancija za odpravo napak v garancijskem roku, garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
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): 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: iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: 1. ponudbena cena – do 100 točk; 2. kvalitetno
in pravočasno opravljene gradnje oziroma
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
naročila – največ 23 točk; 3. finančna sposobnost ponudnika – 5 točk; 4. certifikat
SIST EN ISO 9000 – 5 točk; 5. splošni
garancijski rok – do 4,8 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Duša Škulj, tel. št. (01) 478-1832.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS št. 14-15/01
z dne 2. 3. 2001.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 7. 2001.
Servis skupnih služb vlade
Št. 351-03-13/2001
Ob-53106
1. Naročnik: Občina Mengeš.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
30, 1234 Mengeš, tel. 724-71-00, fax
723-89-81.
3. (a) Opis in obseg gradnje: Rekonstrukcija Zoranine, Zadružniške in Maistrove ulice v Mengšu (obnova vodovoda in javne razsvetljave, pločnikov in cestišča z odvodnjavanjem, izgradnja
CATV in plinovodnega omrežja.
(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: Mengeš.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 15. 10. do
15. 12. 2001
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Mengeš, Oddelek za infrastrukturo, Dolinšek Mitja, Urbanc Andrej.
(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: 20.000 SIT na ŽR Občine
mengeš št. 50120-630-810251 (sklic na
351-03-13) z dokazilom.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 9. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenska cesta 30, 1234
Mengeš.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Občina Mengeš, sejna soba, 6. 9.
2001 ob 12. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% ponujenih del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z določili razpisnih pogojev in pogodbo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pogodba
(parafiran osnutek pogodbe med partnerji
mora biti sestavni del ponudbe).
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 11. 2001, predvideni datum odločitve je 17. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 70%,
– reference 30%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 7. 2001.
Občina Mengeš
Št. 3/01
Ob-53112
1. Naročnik: Komunala Trebnje d. o. o.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 9, 8210
Trebnje, telefon: 07/348-12-60.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
sekundarne kanalizacije Štefan, pridobitev uporabnih dovoljenj za objekte, izročitev objektov naročniku – ključ v roke.
(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: Gorenja Nemška vas,
Štefan pri Trebnjem, Rožni vrh.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne
– samo informativno.

6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: Začetek del takoj po podpisu pogodbe, dokončanje do
vrednosti 20,000.000 SIT v letu 2001, ostalo pa v letu 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala
Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje
– kontaktna oseba Tone Gričar, inž. gr.,
telefon: 07/348-12-64.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11. ure
(po predhodni telefonski najavi).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000,00 SIT na transakcijski račun pri Dolenjski banki Novo mesto
–
Ekspozitura
Trebnje
št.
11971-0018688098 s pripisom ˝izgradnja sekundarne kanalizacije Štefan˝ – predložitev potrdila.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 8. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Javno odpiranje ponudb bo dne 28.
8. 2001 ob 11.00 uri na naslovu Komunala
Trebnje d. o. o., Goliev trg 9, Trebnje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti naročniku bančno garancijo v višini 5,0% razpisne vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): naročnik
bo vsa razpisna dela oddal enemu izvajalcu.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsebina listin, ki jih mora
predložiti ponudnik za dokazovanje pogojev
je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti 180 dni od odpiranja ponudb. Odločitev
o sprejemu ponudbe bo sprejeta predvidoma do 15. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, izhodišča pa so: ponujena cena,
reference in plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik ni dolžan oddati naročilo
ponudniku, ki ponudi najnižjo ceno. Najnižja ponudbena cena še ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje
pravico določiti eventualno manjši obseg del
od razpisanega z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva ali odstopiti od podpisa
pogodbe. V nobenem primeru ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz
tega naslova. Naročnik si pridržuje pravico
naknadnih dogovorov z najugodnejšimi ponudniki.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /

Št.

63-64 / 3. 8. 2001 / Stran 4601

Št. A-15/01
Ob-53146
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
dveh usadov »Jamnik« na cesti R3-635
odsek 1122 Lipica-Kropa-Rudno v km
5.25 in v km 7.32.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R3-635 Lipnica–
Kropa–Rudno.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 4 mesece po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 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.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 30. 8.
2001 ob 10. uri v veliki sejni dvorani I. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: Če
vrednost ponudbe presega 50,000.000 priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe,
ki mora glasiti na 3% vrednosti javnega naročila in jo naročnik lahko unovči v dobro
računa
proračuna
RS
št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki
lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v
skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona

o javnih naročilih: pogoji so natančno navedeni in razčlenjeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste - Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS št. 44, z dne
1. 6. 2001, Ob-50115.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2001.
Direkcija RS za ceste
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 7. 2001.
Komunala Trebnje d.o.o.
Št. 03/2001
Ob-53130
1. Naročnik: Občina Divača.
2. Naslov naročnika: Kraška cesta 323,
6215 DIVAČA, tel. 05/7082000, fax
05/7082020.
3. (a) Opis in obseg gradnje: Vodovodi
v Vremski dolini II. faza VI. etapa: Vodovod Betanja – Brežec – Goriče, Etapa:
Brežec.
(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: Brežec pri Divači.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
15. 9. 2001, zaključek del 15. 12. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Divača, Kraška cesta 323, 6215 Divača, tel.
05/7082000, fax 05/7082020, Krista
Gombač.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 5 dni pred rokom oddaje ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
10.000
SIT,
Ž.R.
51420-630-90051.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 8. 2001 ob
11. uri.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Divača, Kraška cesta
323, 6215 Divača.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 8. 2001 ob 12. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica v višini 10% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Plačilni rok 60 dni oziroma skladno z določili
predpisov za koriščenje sredstev proračuna.
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: 30. 9. 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: 27. 7. 2001.
Občina Divača

Št. A-033/01
Ob-53153
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
Obvoznice Kromberk – Solkan – 1. del.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta G2-103 Solkan-Nova Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 18 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet-Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 8. 2001 do
8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija-Ministrstvo
za promet-Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Javno odpiranje ponudb bo 29. 8.
2001 ob 9. uri v veliki sejni dvorani I. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: Če
vrednost ponudbe presega 50,000.000 pri-
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ložiti bančno garancijo za resnost ponudbe,
ki mora glasiti na 3% vrednosti javnega naročila in jo naročnik lahko unovči v dobro
računa
proračuna
RS
št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira delno naročnik iz proračunskih sredstev Republika Slovenije in delno
Občina Nova Gorica.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki
lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v
skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno navedeni in razčlenjeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste - Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2001.
Direkcija RS za ceste
Št. A-035/01
Ob-53154
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
ceste R 3-701/1430 Rogla-Padeški vrh
od km 4+500 do km 6+500.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R3-701 Pesek-Rogla-Zeče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
Variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 30. 7. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
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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 5.000,00 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 9. 2001 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba
21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 10. 9.
2001 ob 10. uri v veliki sejni dvorani I. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe,
ki mora glasiti na 3% vrednosti javnega naročila in jo naročnik lahko unovči v dobro
računa
proračuna
RS
št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki
lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v
skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno navedeni in razčlenjeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste - Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2001.
Direkcija RS za ceste
Št. A-034/01
Ob-53156
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
in postavitev varnostnih ograj na območju CP Ljubljana, CP Novo mesto, CP
Koper, CP Nova Gorica, CP Maribor in
VOC Celje.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Celje, Nova Gorica, Koper, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
Variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 31. 5. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: Stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 9. 2001 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija-Ministrstvo
za promet - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 6. 9.
2001 ob 9. uri v veliki sejni dvorani I. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 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.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki
lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v
skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno navedeni in razčlenjeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija
v vrednosti 3% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih v skladu
z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Ur. l. RS, št.
32/01), Zakona o javnih financah (Ur. l.
RS, št. 79/99) in na njihovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi, ter sofinanciranja Mestne občine Ljubljana.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o javnih naročilih, 47. člen): ponudnik s podizvajalci ali skupina ponudnikov.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. členu do 43. členu zakona o
javnih naročilih: kot je navedeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 60 dni, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe 20. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 60%,
– usposobljenost strokovnega kadra 20%,
– rok izvedbe 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2001.
Direkcija za železniški promet Maribor

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Kobilarna Lipica, Lipica 5,
6210 Sežana, v zapečateni kuverti s pripisom »Ponudba za adaptacijo graščine - ne
odpiraj«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 22. 8. 2001
ob 13. uri na upravi Kobilarne Lipica, Lipica
5.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih : rok
plačila je minimalno 60 dni od prejema situacije .
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov storitev v okviru ene ponudbe, potem ( 47. Člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisnih pogojih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe : ponudba mora veljati
do 10. 9. 2001, predvideni datum odločitve je 23. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, ki v največji meri ustreza merilom: cena 60%, plačilni pogoji 15%, garancijska doba 5%, reference 15% in druge ugodnosti 5%.
16 Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 7. 2001.
Kobilarna Lipica
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste - Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 7. 2001.
Direkcija RS za ceste
Št. 1.5.-3490/09
Ob-53151
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet Maribor.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški promet Maribor, Kopitarjeva ul. 5,
2000 Maribor, telefaks 02/23-41-452, tel.
02/23-41-410.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
postajališča primestnega potniškega
prometa Ljubljana–Tivoli.
(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: izvajalec mora izdelati PID.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana–Tivoli.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 2,5 meseca.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske železnice d.d., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, Branka Potočnik-Kranjc, univ. dipl. inž.
gradb.,
pisarna
št.
209,
tel.
+386-1-29-14-590,
telefaks
+386-1-29-14-822.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno razpisno dokumentacijo: od te objave do 20. 8. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki proti plačilu 65.000
SIT na žiro račun Slovenskih železnic št.
50100-601-5014744 ali na glavni blagajni
Slovenskih železnic, Kolodvorska 11, Ljubljana, soba št. 115, kjer tudi dobijo potrdilo
o plačilu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 8. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana, Center
za investicije, soba 229.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 8. 2001 ob 11. uri, Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana, steklena dvorana.

Ob-53129
1. Naročnik: Kobilarna Lipica.
2. Naslov naročnika: Lipica 5, 6210
Sežana,
tel.
05/73-91-580,
faks
05/73-46-370.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptacija objekta » graščina« v Lipici – prenova
strehe.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: način se oddaja v celoti, oddaja
po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Lipica.
5.Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki lahko ponudijo ponudbo samo v
skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del 1. 9.
2001, dokončanje del 31. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana, kont. oseba
Stanislav Renčelj, GSM 041/713-808.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo je potrebno plačati 10.000 SIT na žiro
račun 51420-603-32751 pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 8. 2001 do 12. ure.

Št. 03/01
Ob-53100
1. Naročnik: Občina Odranci, Panonska
33, 9233 Odranci.
2. Naslov naročnika: Odranci, Panonska 33, 9233 Odranci, tel/faks
02/573-71-76, e-mail: obcina.odranci@siol.net
3. Opis in obseg gradnje:
a) izgradnja meteorne kanalizacije in
ureditev podloge za novo ulico.
(b) Če je predvidena oddaja delov in
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključujejo izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Odranci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni
začetek 15. 9. 2001, dokončanje 15. 10.
2001.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Občina Odranci, Panonska 33, 9233
Odranci, Občinska uprava, dodatne informacije Matija Kikel, 02/573-71-76.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
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mentacijo lahko dvignejo ponudniki vsak delovni dan med 8. in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena za razpisno dokumentacijo je 15.000 SIT – plačilo s prenosnim
nalogom Atrij Odranci d.o.o., številka
03125-1009808936 s pripisom razpisna dokumentacija – meteorna kanalizacija Odranci.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti 5. 9. 2001 do 12. ure.
(b) Polni naslov kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Odranci, Panonska 33, 9233 Odranci.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 9. 2001 ob 14. uri v sejni sobi
Občine Odranci, Panonska 33, Odranci.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija banke za resnost ponudbe: višina
garancije je 10% od vrednosti razpisanih
del, trajanje garancije je 90 dni od datuma
oddaje ponudbe, in ostale garancije, ki so
navedene v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvršujejo po določbah zakona o izvrševanju proračuna, v roku 90 dni od dneva
izstavitve situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47 člen ): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po določbah razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum o sprejemu
odločitve: ponudba mora veljati najmanj do
15. 10. 2001, sklep o sprejemu ponudbe
bo izdan do 20. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena vrednost, plačilni pogoji, garancija ponudnika, reference ponudnika.
16. Morebitne druge informacije: investitor si pridržuje pravico do spremembe
razpisanih del glede na razpoložljiva sredstva.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
18. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 27. 7. 2001.
Občina Odranci
Ob-53099
1. Naročnik: Občina Brda.
2. Naslov naročnika: Trg 25. maja 2,
5212 Dobrovo, tel 05/335-10-30 faks
05/335-10-39.
3. (a) Opis in obseg gradnje: investicijsko vzdrževalna in zaščitna dela na
občinskem kulturnem spomeniku – rekonstrukcija in nadomestna gradnja.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko ponudijo vsa dela, ki so predmet javnega naročila.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov:/
4. Kraj izvedbe: Naselje Šmartno, vzhodni del objekta št. 38.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek del
12. 9. 2001, čas izvedbe del je 2 meseca.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Brda, Trg
25.maja 2, 5212 Dobrovo, kontaktna oseba Simčič Tonka, tel. 05/335-10-35.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovni
dan od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
prejmejo ponudniki brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 3. 9. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Brda,Trg
25.maja 2 5212 Dobrovo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 9. 2001 ob 12.15 v prostorih Občine Brda, Trg 25. maja 2 5212 Dobrovo.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v višini 5% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji finansiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki plačil je določen v navodilih ponudnikom in v pogodbi, kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: vsebina listin, ki jih mora
ponudnik predložiti za dokazovanje pogojem je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
30 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve je 5. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 60%, podatki o ponudniku 40%.
Podrobnejša razdelava ocene ponudb je
razvidna v navodilih ponudnikom.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Simčič Tonka tel 05/33-510-35 ali
33-510-30.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisda, če je: predhodnega razpisa ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo 27. 7. 2001.
Občina Brda
Ob-53107
1. Naročnik : Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, tel. 07/49-81-100, faks
07/492-22-21.
3. (a) Obseg in opis gradnje: ureditev
parka v Krškem.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in možnosti pred-

ložitve ponudbe za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj : ponudnik mora predložiti
ponudbo za celoto razpisanih del.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov:/
4. Kraj izvedbe del : Krško.
5. (a) Dopustnost variantnih ponudb :
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela se bodo izvajala tri leta in sicer 2001, 2002,
2003. V letošnjem letu se bodo dela pričela
izvajati konec meseca septembra.
7. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Cesta krških žrtev 14,
Niko Somrak ali Matjaž Pirc.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo, če je predvidena osebna predaja: vsak delovni dan od 7.
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 5.000 SIT, plačilo po položnici na račun Občine Krško, št.
51600-630-13042.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 8. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 8. 2001, ob 10.30. v sejni sobi
“D” Občine Krško.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od vrednosti javnega razpisa.
11. Pogoji glede financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
plačila se bodo vršila po izstavljenih situacijah v roku 90 dni od prejema situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): pogodba.
13. Zahtevani pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu
ZJN-1:
a.) je registriran pri pristojnem organuponudnik priloži izpis iz sodnega registra ali
druge ustrezne evidence,
b) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave- ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča,
c) da mi v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano z poslovanjem
ali druga pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila - ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča ali izjavo pod materialno in
kazensko odgovornostjo,
d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve- ponudnik predloži potrdilo davčnega urada,
e) da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
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ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): – v skladu
z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. člena Zakona
o javnih naročilih: - v skladu z razpisno
dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od oddaje ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2001.
Občina Gornji Grad

šnih 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: 31. 11. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponujena cena do 60 točk, reference do 15
točk, finančna sposobnost do 15 točk, garancija do 10 točk. Maksimalno število točk
je 100 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2001.
Republika Slovenija,
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
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met javnega razpisa- ponudnik priloži odločbo za opravljanje dejavnosti,
f) da je finančno in poslovno sposoben ponudnik predloži BON1, BON2 ali BON3,
ali v primeru, da ima odprt račun pri poslovni banki mnenje oziroma izkaze o poslovanju, izdanega največ 30 dni pre zaključkom
razpisnega roka; samostojni podjetnik predloži davčno napoved z bilanco stanja in bilanco uspeha za preteklo leto,
g) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri - ponudnik izpolni razpisni obrazec,
h) da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev- ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše krovno izjavo,
i) da izpolni druge zahteve iz razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe: petdeset dni od odpiranja
ponudb; 20 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponujena cena,
– reference,
– garancijska doba.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:/
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa:/
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 7. 2001.
Občina Krško
Ob-53185
1. Naročnik: Občina Gornji Grad.
2. Naslov naročnika: Občina Gornji
Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji grad.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptacija Osnovne šole z vrtcem v Bočni, Gornji Grad, II. faza izgradnje.
4. Kraj izvedbe: Bočna.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september 2001
– marec 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Gornji
Grad, Attemsov trg 3, Gornji Grad, tel.
03/584-33-00, kontaktna oseba Jožef Poznič, GSM 041/796-115.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 30. avgusta
2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, na ŽR
52800-630-10105, Občina Gornji Grad.
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 Gornji Grad, Attemsov
trg 3, 3342 Gornji Grad.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 8. 2001 ob 13. uri, v prostorih
Občine Gornji Grad.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: se ne
zahteva.
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

Št. 19/2001
Ob-53192
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptacija poslovnih prostorov CSD Jesenice.
(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: Jesenice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 7 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Tomo
Brezovari, tel. 01/23-20-767, faks
01/23-21-948.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 9. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 9. 2001 ob 12. uri, Republika
Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Slovenska cesta 54/I, 1000
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po potrditvi mesečne situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-

Št. 01/2001
Ob-53208
1. Naročnik: Občina Sežana.
2. Naslov naročnika: Partizanska 4,
6210 Sežana, tel. 05/73-10-100, faks
05/73-10-123.
3. (a) Opis in obseg gradnje: vodovod
Komen–Gorjansko–Veliki dol in odcep
Nadrožica–Brje–MP Gorjansko, II. etapa: Tublje pri Komnu.
(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: odsek Škofi–Tublje in
naselje Tublje pri Komnu.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
15. 9. 2001, zaključek del 15. 12. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Sežana, Partizanska 4, 6210 Sežana, tel.
05/73-10-100, faks 05/73-10-123, informacije pri Majdi Valentinčič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 5 dni pred rokom oddaje ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
10.000
SIT,
Ž.R.
51420-630-90046.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 8. 2001 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Sežana, Partizanska 4,
6210 Sežana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 8. 2001 ob 12. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica v višini 10% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok 60 dni oziroma skladno z določili
predpisov za koriščenje sredstev proračuna.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: 1.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 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: 27. 7. 2001.
Občina Sežana
Št. 0512/3-308/71-01
Ob-53232
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbenih, obrtniških in inštalacijskih
del na objektu Jožeta Jame.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročilo obsega:
I. gradbena dela,
II. zaključna (obrtniška) dela,
III. elektroinštalacije,
IV. strojneinštalacije.
Ponudniki morajo ponuditi vsa dela, ki
so predmet javnega naročila, v celoti. Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvajanje
posameznih del.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Samski dom, Jožeta Jame 8, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne ponudbe, ki morajo izpolnjevati vse zahteve iz
razpisne dokumentacije.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni datum začetka izvedbe del je oktober 2001,
predvideni zaključek del pa je september
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade, dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.
(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),
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– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 20.000 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: 20.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve),
sklicna
številka:
2817116-2401002-30807101.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti do 10. 9. 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 10. 9. 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 60 dni od dneva
uradnega prejema situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): 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 17. 2. 2002.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 30. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustreza merilom: cena, ISO certifikat, reference,
kvaliteta in združljivost, garancijski rok in
finančno stanje ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 3. 8. 2001.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 7. 2001.
Ministrstvo za notranje zadeve

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
Št. 2589/01
Ob-53136
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila št. JN 20/01 ‘’antikorozijska zaščita
na objektih JP Elektro Ljubljana d.d.’’, objavljenem v Uradnem listu RS št. 34-35 iz
dne 11. 5. 2001, Ob-48342, se popravijo
naštete točke, ki se pravilno glase:
8. (b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 13. 8. 2001.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane najkasneje do 13. 8. 2001 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 8. 2001 ob
12. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju JP Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 56/VII v
Ljubljani.
– Zahteve glede predstavnikov ponudnikov ostanejo nespremenjene.
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:
– ostanejo vsi zahtevani dokumenti
(v objavi navedeni pod št. 1-18),
– naročnik bo izjemoma upošteval
kot veljavne tudi tiste tovrstne dokumente, ki so datumsko ustrezali začasno
ustavljenemu razpisu pod Ob-48342, razen bančne garancije za resnost ponudbe, ki mora ustrezati novemu datumu
odpiranja ponudb, torej veljati do
11. 11. 2001!
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: upoštevati je potrebno novi datum odpiranja ponudb, ostalo ostane nespremenjeno.
18. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovani do vključno 8. 8. 2001.
– vsa ostala določila v razpisni dokumentaciji ostanejo še naprej v veljavi,
– do naštetih popravkov je prišlo zaradi
nadaljevanja sicer začasno ustavljenega postopka oddaje naročila, oz. izvedene revizije tega postopka.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo
popravka: do 3. 8. 2001.
Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana

Št.
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čna garancija za resnost ponudbe, v višini
5%ponudbene bruto vrednosti (z DDV)
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 70%
sredstev do revizije projekta, ob predaji naloge 30% .
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. in 43. členu ZJN-1:
potrdilo o registraciji in opravljanju dejavnosti, potrdilo, da ni pod prisilno poravnavo, v
stečaju, opis sposobnosti zaposlenih za izvedbo posla.
(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 zahtevajo te vrste storitev: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2001, predvideni datum odločitve je 27. 9. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ne.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ne.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2001.
RRA Koroška
A.L.P.Peca d.o.o.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponedeljek, 27. 8.
2001 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudba se odda v sprejemni
pisarni Občine Hrpelje-Kozina, Reška cesta
14, 6240 Kozina.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 8. 2001 ob 11.30 v prostorih
Občine Hrpelje Kozina, Reška cesta 14,
6240 Kozina.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni rok plačila 30 dni po prejemu računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ni zahtevana.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahtevana pisna dokazila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so
navedena v razpisni dokumentaciji, dodatni
pogoj, ki ga morajo izpolniti ponudniki je, da
v ponudbi navedejo, če bodo izvedbo naročila delno ali v celoti zaupali podizvajalcu.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu
(Uradni list RS, št. 72/94, 54/96, 48/98,
7/99, 65/99 in 36/00), Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki
vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
(Uradni list RS, št. 78/99).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 10. 9. 2001, predviden datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 29. 8.
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2001.
Občina Hrpelje-Kozina
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Popravek
V javnem razpisu za pripravo strateškega
načrta privatizacije podjetij elektrogospodarstva, Ministrstva za okolje in prostor, Urada
za energetiko, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 61-62 z dne 27. 7. 2001,
Ob-52680, se 17. točka popravi in pravilno
glasi:
17. Merila za ocenitev ponudb:
točk

1. Cena izvedbe projekta
2. Izvedljivost predlaganih rešitev
3. Kompetence ponudnika in
posameznih članov tima
4. Čas izvedbe naloge
5. Pripravljenost svetovanja pri izvedbi
izbranega programa privatizacije
Skupaj

25
25
20
20
10
100

Uredništvo
Ob-52985
1. Naročnik: RRA Koroška, A.L.P. Peca
d.o.o.
2. Naslov naročnika: RRA Koroška,
A.L.P.Peca d.o.o., Center 25, 2393 Črna
na Koroškem, e-mail: info@alppeca.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izbira izvajalca
za izdelavo idejnih zasnov in predinvesticijske zasnove za infrastrukturo za
ravnanje z odpadki v Koroški regiji.
Vrednost javnega naročila znaša ca.
25,000.000 brez DDV.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni sklopov.
5. Kraj izvedbe: Koroška regija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: takoj po sklenitvi
pogodbe do 31. 3. 2002.
(a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumentacija se lahko dvigne v podjetju A.L.P.Peca
d.o.o. Prežihova ulica 17, sprejemna pisarna. Informacije se dobijo na e-mailu:nuska.zagorc@mesto-sg.si, info@alppeca.si
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave 3. 8. 2001 do 31. 8. 2001, od 8. do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo v višini 5.950 SIT (cena 5.000 SIT+DDV 950
SIT), virmansko nakazilo oziroma oznako naziva
javnega
razpisa
na
TRK:
05100-8010025524, sklic na št.1.
9. (a) Datum in ura, do katere je potrebno predložiti ponudbo: 4. 9. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: A.L.P. Peca d.o.o. , Prežihova
ulica 17, 2390 Ravne na Koroškem.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 9. 2001 ob 10. uri v prostorih Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5,
2380 Slovenj Gradec.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-

Št. 022-1-9/01
Ob-52990
1. Naročnik: Občina Hrpelje-Kozina.
2. Naslov naročnika: Občina Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, 6240 Kozina,
tel. 05/68-00-150, faks 05/68-00-180.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: prevozi
osnovnošolskih otrok v šolskem letu
2001/2002 v Občini Hrpelje-Kozina.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
je predvidena.
5. Kraj izvedbe: šolski okoliš Osnovne
šole Hrpelje in podružnične šole Obrov.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
druge variante niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: vse dni v šolskem letu 2001/2002 – s pričetkom 1. 9.
2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Hrpelje-Kozina, Občinska uprava, Reška cesta
14, 6240 Kozina, Jurij Repič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame do roka za
predložitev ponudb, vsak delovni dan od
10. do 12. ure.

Št. 025-71/2001-3
Ob-52991
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: storitve čiščenja
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stavb (14. točka Priloge 1 A) - čiščenje
poslovnih prostorov.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik mora zagotoviti storitve čiščenja
na lokaciji navedeni pod točko 4.1.
4.1. Območna geodetska uprava Nova
Gorica - izpostava Tolmin, Mestni trg 1, Tolmin.
5. Kraj izvedbe: na zgoraj navedeni lokaciji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodba se sklepa za obdobje od 1. 10. 2001 do 30. 9.
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 12, Ljubljana, Nives Jurcan,
tel. 01/478-49-27, soba 1 04.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave v Uradnem listu do 4. 9. 2001 do 9. ure .
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo v višini
2.500
SIT
na
žiro
račun
50100-845-62067
18
25127-7130007-00000000.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 4. 9. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan, soba 1 04.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 9. 2001 ob 10. uri v prostorih Geodetske
uprave Republike Slovenije, Zemljemerska
12, Ljubljana, sejna soba v pritličju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalogo v celoti financira naročnik.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ustrezno tehnično opremo za vse oblike čiščenja poslovnih prostorov.
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: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 30 dni po odpiranju ponudb, naročnik bo sprejel odločitev o izbiri predvidoma do 17. 9. 2001.
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17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
certifikat, ugodnosti, fiksnost cene.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Nives Jurcan 01/478-49-27.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo objavljeno.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 350-07-18/01
Ob-52992
1. Naročnik: Občina Gorišnica.
2. Naslov naročnika: Gorišnica 54,
2272 Gorišnica.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: storitve kopenskega transporta - šolski prevozi.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Gorišnica, Cirkulane.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek 1. 9.
2001 - zaključek 24. 6. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Gorišnica, Gorišnica 54, Matevž Cestnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 13. ure
do 25. 8. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek): /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 8. 2001 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Gorišnica, Gorišnica
54, 2272 Gorišnica.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 8. 2001 ob 14. uri, sejna soba
Občine Gorišnica.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 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): /
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 razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum ponudbe 1. 9.
2001; odločitev o sprejemu 29. 8. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2001.
Občina Gorišnica
Št. 363-04-2/01
Ob-52993
Št. JN: 23/01 VV PON.
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvedba
dnevnega čiščenja poslovnih prostorov
državnih upravnih organov v Ljubljani na
različnih lokacijah.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
po sklopih.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvidoma
1. 10. 2001 do 31. 1. 2002, razen za XX.
sklop od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002, z
možnostjo dvakratnega podaljšanja po 12
mesecev v skladu z določili 97. člena
ZJN-1.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana - glavna
pisarna.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure
vsak delovni dan od dneva objave do dneva
odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek):
5.000
SIT,
številka
računa
50100-630-10014, model 28, sklic:
15202-7130007-01272001.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 31. 8. 2001 do
9. ure .
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 31. 8. 2001 do 9.30 - Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančne garancije po razpisni dokumentaciji, vezano na ponudbeno vrednost.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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teriala: 3. 9. 2001. Rok dobave: 8.000 izvodov do 15. 11. 2001; 2.000 izvodov do
15. 12. 2001; ostala naklada po dogovoru.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Milojka Žalik
Huzjan, Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana,
Gosposka
ulica
13/II,
tel.
01/47-06-405 od 9. do 10. ure dopoldan.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: /
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 8. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Tajništvo ZRC SAZU, Ljubljana,
Gosposka ulica 13/II; v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj, javni razpis – Slovenski
pravopis 2001«.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 8. 2001 ob 9. uri v tajništvu ZRC
SAZU, Ljubljana, Gosposka ulica 13/II.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v roku 30 dni po končanem delu.
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: BON 3, registracija za
razpisano storitveno dejavnost.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 9. 2001; datum odločitve o sprejemu ponudbe: 28. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: kvaliteta storitve, cena, dobavni roki.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2001.
ZRC SAZU

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: celotno območje Občine Kamnik.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo osnovno ponudbo. V primeru, da ponudnik ponudi še
variantno ponudbo, se le ta ne bo upoštevala. Upoštevana bo samo osnovna ponudba.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: dejavnost se
prične izvajati v septembru po določilih pogodbe o vzgoji in varstvu otrok. Čas izvedbe
je 1 leto.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo in dodatne informacije dobite v
VVZ Antona Medveda od ravnateljice Marije
Boroša,
tel.
01/830-33-32;
faks
01/839-13-27.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko prevzamete vsak dan med
8. in 15. uro do roka za oddajo ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo na podlagi potrdila o
vplačilu v višini 500 SIT na žiro račun VVZ
Antona
Medveda
številka:
50140-603-57086.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 31. 8. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: VVZ Antona
Medveda, Novi trg 26b, 1241 Kamnik.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 31. 8. 2001
ob 12. uri v večnamenskem prostoru VVZ
Antona Medveda, Novi trg 26b, 1241 Kamnik.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in /
ali sklicevanje na določila v predpisih: izvajalcu vzgojnovarstvene družine bo občina
stalnega bivališča otroka zagotovila finančna sredstva v višini razlike od prispevka
staršev do ekonomske cene, objavljene v
Uradnem listu RS, št. 13/01.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41 do 43 členu Zakona o
javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje dejavnosti v skladu z veljavnimi standardi in normativi. Poleg tega mora ponudbi
priložiti izjavo, da bo izvajal javno veljavni
program ali mnenje strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje o ustreznosti programa.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: iz razpisne dokumentacije .
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da,
seznam ključnega tehničnega osebja in drugih strokovnih sodelavcev z njihovimi strokovnimi življenjepisi.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 11. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena - do 100 točk,
2. reference ponudnika - do 23 točk,
3. finančna sposobnost ponudnika - do
8 točk,
4. strokovna izobrazba kadrov - do 5
točk,
5. certifikat ISO 9001 - 5 točk,
6. certifikat ISO 14001:1996 - 5 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Tamara Surina, tel. 478-18-36.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ponovitev javnega razpisa,
objavljenega v Ur. l. RS št. 34-35 z dne
11. 5. 2001.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2001 .
Servis skupnih služb Vlade republike
Slovenije
Ob-53038
1. Naročnik: ZRC SAZU, Založba ZRC.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Gosposka ulica 13; faks 01/425-52-53.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: tiskarske storitve
po prilogi 1A ZJN, kategorija št. 15: tisk,
vezava in pakiranje publikacije Slovenski pravopis 2001. Naklada: 10.000 izvodov + nadaljni izvod do naklade 20.000
izvodov. Predloga: PS-datoteke dostavi naročnik. Obseg: 1824 strani. Format: 168 x
240 mm. Material – notranjost: 60 gr. papir
brezlesni premazni; predlist 140 gr. papir
offset; platnice: lepenka 3 mm; umetno usnje–srebrnotisk po celotnem ovitku, ščitni
ovitek 135 gr. premazni sijaj. Vezava: trda
vezava, pravilno šivano, zazanamovalni trak,
polokrogel hrbet (v hrbtu mehkejši karton).
Tisk: notranjost 1/1, ščitni ovitek 2/0, srebrnotisk (folija). Pakiranje: 4.000 izvodov
vloženo v kartonske šubre; 6.000 izvodov
vakumirano.
Dostava: fco naročnik.
Orientacijska
vrednost
naročila:
38,000.000 SIT.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj /
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok oddaje ma-

Št. 02/2001
Ob-53039
1. Naročnik: VVZ Antona Medveda.
2. Naslov naročnika: Novi trg 26b,
1241 Kamnik, tel. 01/830-33-30, faks
01/839-13-27.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: opravljanje javne
službe na področju predšolske vzgoje v
vzgojnovarstveni (18. člen Zakona o vrtcih, Ur. l. RS, št. 12/96, 44/00).
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(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 12/96 in
44/00), Zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96,
23/96, 22/00), Odredba o normativih in
kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 57/97,
59/97, 40/99, 3/00, 13/00, 32/00),
Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Ur. l. RS,št. 63/99), Pravilnik o
vzgojno-varstvenih družinah (Ur. l. RS, št.
64/96), Pravilnik o normativih in minimalnih
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS, št. 73/00).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki navedejo imena in strokovne kvalifikacije osebja na obrazcu iz razpisne dokumentacije.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 1. 12. 2001. Predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 3. 9.
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. število oddelkov (60%) – 1 do 3 leta,
2. lokacija (20%),
3. rok pričetka (20%).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2001.
Vzgojnovarstveni zavod
Antona Medveda
Kamnik
Ob-53040
1. Naročnik: Javno podjetje Žale, d.o.o.,
Med hmeljniki 2, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Javno podjetje Žale, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana,
tel. 01/43-73-203.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: varovanje objektov 1B.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Javno podjetje Žale,
d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 10. 2001 –
30. 9. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Žale, d.o.o., kontaktna oseba Mateja Zupančič, soba št. 10, Med hmeljniki 2, Ljubljana, tel. 43-70-349, faks 43-73-203.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki jih zainteresirani ponudnik plača z virmanom na žiro račun št.
50103-601-23974 s pripisom JR/2001.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 5. 9. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na Javno podjetje Žale, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana v zapečateni kuverti
z oznako »Ne odpiraj-ponudba za varovanje
objektov« in številko te objave.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 5. 9.
2001 ob 13. uri v sejni sobi št. 17 na sedežu naročnika, Med hmeljniki 2, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
0,5% ponudbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugoditev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: 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: 30. 9. 2002 / 19. 9.
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS št. 22-23 z
dne 30. 3. 2001, Ob-46018.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2001.
Žale, d.o.o., Ljubljana
Št. 02/01
Ob-53057
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slovenska 35,
Ljubljana, faks 01/251-55-16.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: svetovanje in izobraževanje za nadgradnjo na področju
sistema SAP R/3 (1A zap. št. 7).
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: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: datum predvide-

nega začetka 1. 10. 2001, čas trajanja izvedbe je eno leto.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Vložišče Banke Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana, Informacijska tehnologija, Rok Černe.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 12. in
od 14. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun
01000-0000100090,
sklic
M05
312709927.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 9. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Banka Slovenije, Slovenska 35,
Ljubljana, vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 9. 2001 do 10. ure.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): z izbranim
ponudnikom bomo sklenili 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 izpolnjevati pogoje iz 41., 42. in 43. člena ZNJ.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 10. 2001, predviden datum odločitve do 20. 9. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
(0,9), poslovna zanesljivost podjetja (0,6),
usposobljenost svetovalcev za področja, ki
so predmet razpisa (0,8), dosedanje izkušnje s svetovalci (0,7) ter reference svetovalcev (0,7).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije ponudniki lahko
dobijo do izteka razpisnega roka na Banki
Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana, ali po
telefonu 01/471-92-31, kontaktna oseba
Rok Černe.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 18. 5. 2001, Št 36-38.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 7. 2001.
Banka Slovenije
Št. 90105-3/2001-3
Ob-53079
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
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17. Merila za ocenitev ponudb: merila
za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– cena permanentne postaje do 50 točk
– makrolokacija permanentne postaje do
15 točk,
– mikrolokacija permanentne postaje do
15 točk,
– ustreznost opreme do 15 točk,
– usposobljenost ponudnika do 5 točk.
18. Morebitne druge informacije o
naročilu: Matija Medved, tel. 01/478-48-63,
Dalibor Radovan, tel. 01/ 200 29 34.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 7. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska
48, 1000 Ljubljana (vložišče, II. nadstropje).
10. Datum čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 9. 2001 ob 10. uri, Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za energetiko, velika
sejna soba, Kotnikova 5/II, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj, za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe, v višini 5% od
ocenjene vrednosti. Trajanje garancije 60
dni od datuma odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila /ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o izvrševanju proračuna za leto 2001 (ZIPRO2001) po fazah dela in sicer v 60 dneh
po opravljenem delu in prejemu fakture.
13. Pravna oblika povezane skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
47. člen):
– pogodba med izvajalcem in podizvajalcem,
– konzorcionalna pogodba med soizvajalci, s polno solidarno odgovornostjo.
V primeru, da bo skupina ponudnikov
predložila skupno ponudbo, morajo skupni
ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, v kateri bodo urejena in določena njihova medsebojna razmerja glede izvajanja dobave, ki je predmet tega javnega
razpisa.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik (poleg splošnih pogojev po 41., 42. in
43. členu ZJN-1):
– poznavanje razvoja energetskega sistema v luči odpiranja trga električne energije in plina ter upoštevanja kiotskega protokola
– poznavanje energetskih razmer v svetu, EU in Sloveniji,
– poznavanje ukrepov, ki jih predvideva
kiotski protokol za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
Zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba Zakonov, predpisov in
odločb, ki zadevajo te vrste storitev: Energetski zakon (Ur. l. RS, št. 79/99 in 8/00)
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitev: da, obvezno.
16. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od datuma določenega za predajo ponudbe, predviden
datum sprejema odločitve o sprejemu ponudbe 5. 10. 2001
17. Merila za ocenitev ponudb:
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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 A računalniške storitve in sorodne opreme.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja po sklopih
4.1 Postavitev prve permanentne postaje GPS v osnovni državni mreži permanentnih postaj GPS.
5. Kraj izvedbe: možna lokacija: Ljubljana, Koper, Maribor, Črnomelj, Bovec.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: začetek je takoj po uveljavitvi pogodb, rok dokončnega
prevzema 6 mesecev po sklenitvi pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Služba za finančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jurcan, tel. 01/478-49-27, soba 1 04.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave tega
razpisa do 10. 9. 2001 do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačanje.
Cena enega izvoda razpisne dokumentacije
je 4.000 SIT - ŽR: 50100-840-061-6163
sklic na 18 25127-7141998-00002000.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 9. 2001 do 9
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jurcan, soba 1 04.
10. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 10. 9. 2001 ob 10. uri v sejni sobi
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naloge financira naročnik.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: so določeni v
razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do
10. 11. 2001, naročnik bo sprejel odločitev
o izbiri predvidoma do 28. 9. 2001.

Št. 020-116/01
Ob-53089
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za energetiko.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za energetiko, Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 01/478-32-87,
478-32-89, faks 01/432-60-94, e-mail:
ivo.novak@gov.si; jadranko.medak@gov.si.
3. Vrsta in opis storitev: podpora sektorju energetike za zmanjšanje toplogrednih plinov v sektorju energetike.
Storitve kategorije 8 (Storitve za raziskave in razvoj – projekti) iz priloge I A (po
ZJN-1, Ur. l. RS 39/00).
3.1. Cena: ocenjena vrednost del:
15,000.000 SIT.
4. Možna oddaja sklopov: sprejemljive
so samo ponudbe za celoten obseg razpisanih storitev. Oddaja parcialnih sklopov ni
predvidena.
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
7. Datum predvidenega začetka ali dokončanja ali časa izvedbe: začetek opravljanja storitev: po podpisu pogodbe, dokončanje opravljanja storitev: 9 mesecev po
podpisu pogodbe
8. (a) Naslov službe in osebe od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija
in dodatne informacije: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za energetiko, tel.
01/478-32-87;
478-32-89
faks
01/432-60-94 oseba za kontakte in dodatne informacije: Ivo Novak, svetovalec vlade,
Jadranko Medak, svetovalec vlade.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: po objavi tega javnega razpisa do datuma za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 10.000 SIT + DDV
(19%), številka bančnega računa kamor je potrebno nakazati zgornji znesek: drugi prihodki
države Ž.R. 50100-840-061-6212, sklic na
številko: 18-25119-7141998-03170101.
Ministrstvo za okolje in prostor bo izdalo
Razpisno dokumentacijo ponudnikom, ki dokumentirajo plačilo prej navedenega zneska.
Ponudnikom iz Slovenije bo ministrstvo,
na njihovo pisno zahtevo odposlalo dokumentacijo tudi po pošti.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 9. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov vložišča, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Republika Slovenija,

točk

a) Cena izvedbe projekta
b) Idejna rešitev izvedbe projektne
naloge
c) Kvalifikacije ponudnika in
podizvajalcev
d) Reference sodelujočih
strokovnjakov
e) Predlagana metodologija izvedbe
in organizacija projekta ter terminski
plan
Skupaj

25
15
20
20
20
100
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18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlane zahteve za objavo: 27. 7. 2001.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 020-118/01
Ob-53090
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za energetiko.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za energetiko, Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 01/478-32-87,
478-32-89, faks 01/432-60-94, e-mail:
ivo.novak@gov.si; jadranko.medak@gov.si
3. Vrsta in opis storitev: izdelava Aktualnih projektov strokovnih združenj in
nevladnih neprofitnih organizacij v oblikovanju in izvajanju slovenske energetske politike.
Storitve kategorije 8 (Storitve za raziskave in razvoj – projekti) iz priloge I A (po
ZJN-1, Ur. l. RS 39/00).
3.1. Cena:
ocenjena vrednost del:
20,000.000 SIT.
Vrednost posameznega projekta ne sme
presegati 5 mio SIT.
4. Možna oddaja sklopov: sprejemljive
so samo ponudbe po posameznih sklopih.
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
7. Datum predvidenega začetka ali dokončanja ali časa izvedbe: začetek opravljanja storitev: po podpisu pogodbe, dokončanje opravljanja storitev: 12 mesecev po
podpisu pogodbe.
8. (a) Naslov službe in osebe od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija
in dodatne informacije: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za energetiko, tel:
01/478-32-87;
478-32-89;
faks
01/432-60-94, oseba za kontakte in dodatne informacije: Ivo Novak, svetovalec vlade; Jadranko Medak, svetovalec vlade
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: po objavi tega javnega razpisa do datuma za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT + DDV (19%),
številka bančnega računa kamor je potrebno nakazati zgornji znesek: drugi prihodki
države Ž.R. 50100-840-061-6212, sklic na
številko: 18-25119-7141998-03170101.
Ministrstvo za okolje in prostor bo izdalo
Razpisno dokumentacijo ponudnikom, ki dokumentirajo plačilo prej navedenega zneska.
Ponudnikom iz Slovenije bo ministrstvo,
na njihovo pisno zahtevo odposlalo dokumentacijo tudi po pošti.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: za prvo odpiranje do
11. 9. 2001 do 12. ure, naslednje predložitve ponudb pa v razmaku dveh tednov ob isti
uri do izčrpanja razpoložljivih sredstev.
(b) Naslov vložišča, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Republika Slovenija,
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska
48, 1000 Ljubljana, (vložišče, II. nadstropje).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: datum in čas prvega odpiranja
ponudb: 14. 9. 2001 ob 10. uri, naslednja
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odpiranja pa v razmaku dveh tednov ob isti
uri do izčrpanja razpoložljivih sredstev, Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za energetiko, velika sejna soba, Kotnikova 5/II,
Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj, za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe, v višini 5% od
ocenjene vrednosti. Trajanje garancije 60
dni od datuma odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila /ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o izvrševanju proračuna za leto 2001 (ZIPRO2001) v 60-ih dneh po opravljenem
delu in prejemu fakture.
13. Pravna oblika povezane skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
47. člen):
– pogodba med izvajalcem in podizvajalcem,
– konzorcionalna pogodba med soizvajalci, s polno solidarno odgovornostjo.
V primeru, da bo skupina ponudnikov
predložila skupno ponudbo, morajo skupni
ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, v kateri bodo urejena in določena njihova medsebojna razmerja glede izvajanja dobave, ki je predmet tega javnega
razpisa.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik (poleg splošnih pogojev po 41.,
42. in 43. členu ZJN-1):
– poznavanje razvojnih možnosti energetskega gospodarstva,
– poznavanje razmer energetskega sektorja v svetu, EU in Sloveniji,
– poznavanje okoljskih aktov, ki lahko
vplivajo na razvoj energetskega sektorja.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z Zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba Zakonov, predpisov in
odločb, ki zadevajo te vrste storitev: Energetski zakon (Ur. l. št. 79/99 in 8/00).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitev: da, obvezno.
16. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od datuma določenega za predajo ponudbe, predviden
datum sprejema odločitve o sprejemu ponudbe 5. 10. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
točk

a) Cena izvedbe projekta
b) Idejna rešitev izvedbe projektne
naloge
c) Kvalifikacije ponudnika in
podizvajalcev
d) Reference sodelujočih
strokovnjakov
e) Predlagana metodologija izvedbe
in organizacija projekta ter terminski
plan
Skupaj

25
15
20
20
20
100

18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /

20. Datum odposlane zahteve za objavo: 27. 7. 2001.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št.020-115/01
Ob-53091
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za energetiko.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za energetiko, Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 01/478-32-87,
478-32-89, faks 01/432-60-94, e-mail:
ivo.novak@gov.si; jadranko.medak@gov.si
3. Vrsta in opis storitev: izdelava in
spremljanje energetske bilance RS za
leto 2002, primerjalno spremljanje cen
energentov v Sloveniji in državah Evropske unije, izdelava energetskega letopisa RS za leto 2001.
Storitve kategorije 8 (Storitve za raziskave in razvoj – projekti) iz priloge I A (po
ZJN-1, Ur. l. RS 39/00).
3.1. Cena: ocenjena vrednost del:
20,000.000 SIT.
4. Možna oddaja sklopov: sprejemljive
so samo ponudbe v paketu.
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
7. Datum predvidenega začetka ali dokončanja ali časa izvedbe: začetek opravljanja storitev: po podpisu pogodbe, dokončanje opravljanja storitev: 12 mesecev po
podpisu pogodbe.
8. (a) Naslov službe in osebe od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija
in dodatne informacije: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za energetiko, tel.
01/478-32-87;
478-32-89;
faks
01/432-60-94, oseba za kontakte in dodatne informacije: Ivo Novak, svetovalec vlade in Jadranko Medak, svetovalec vlade.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: po objavi tega
razpisa do datuma za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 10.000 SIT + DDV
(19%), številka bančnega računa kamor je potrebno nakazati zgornji znesek: Drugi prihodki
države Ž.R. 50100-840-061-6212, sklic na
številko: 18-25119-7141998-03170101.
Ministrstvo za okolje in prostor bo izdalo
Razpisno dokumentacijo ponudnikom, ki
dokumentirajo plačilo prej navedenega zneska.
Ponudnikom iz Slovenije bo ministrstvo,
na njihovo pisno zahtevo odposlalo dokumentacijo tudi po pošti.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 9. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov vložišča, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Republika Slovenija,
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska
48, 1000 Ljubljana, (vložišče, II. nadstropje).
10. Datum čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 9. 2001 ob 10. uri, Ministrstvo
za okolje in prostor, Urad za energetiko,
velika sejna soba, Kotnikova 5/II, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj, za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe, v višini 5% od
ocenjene vrednosti. Trajanje garancije 60
dni od datuma odpiranja ponudb.
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razpisa so storitve vzdrževanja in preventivnega vzdrževanja računalniške
opreme - sistemske, strojne, programske in periferne opreme v pogarancijski
dobi za potrebe Pošte Slovenije. Predmet naročila so, po predhodni odobritvi naročnika, tudi popravila opreme v garanciji,
ki jih nosilec garancije ne opravi v skladu s
pogodbo. V predmet javnega naročila ne
spada oprema, ki zahteva poseben način
vzdrževanja in jo lahko zaradi objektivnih
razlogov ali razlogov, ki so povezani z varstvom izključnih pravic, opravlja določen
vzdrževalec - št. kategorije: 1, priloga I A.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
Ponudnik mora izvajati kompletne storitve.
Določene segmente lahko izvaja s podizvajalci. Katere storitve mora izvajati sam in
katere lahko izvaja s podizvajalci je določeno v Navodilu za izdelavo ponudbe.
5. Kraj izvedbe: Lokacije s predmeta
razpisa se nahajajo na celotnem ozemlju
Republike Slovenije, in sicer: Uprava družbe, Uprave poslovnih enot, poštne poslovalnice, ostale dislocirane lokacije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: Veljavnost javnega razpisa je tri leta od datuma sklenitve
pogodb.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Sektor za finančne zadeve, Nabavna služba, Peter Hometer.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od prvega dne
po objavi tega razpisa, in sicer med 8. in
13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: Znesek 15.000 SIT, nakazati na žiro račun št.: 51800-601-180 s
pripisom: za javni razpis - vzdrževanje računalniške opreme - 2001 (pred dvigom razpisne dokumentacije).
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. september
2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, Sektor za finančne zadeve, Nabavna služba, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. september 2001 ob 11. uri, Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500
Maribor.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: Bančna garancija za resnost ponudbe, v višini
20,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po izstavitvi računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): Pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-

na o javnih naročilih: Poslovanje ponudnika je v skladu z veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom. Ponudnik je priložil vse
zahtevane dokumente. Ponudnik v ponudbi ni dal zavajajočih, lažnih in neresničnih
podatkov. Proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, ponudnik ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali prisilne poravnave. Ponudniku v zadnjih petih letih,
pred objavo naročila, ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila. Ponudnik je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji. Ponudnik mora imeti neposredno podpisano pogodbo o servisiranju s principalom Compaq oziroma mora
predložiti dokazilo o statusu “Authorized
Compaq service provider“ in “System Reseller“ - Opomba: velja za STRATEŠKO
OPREMO I in II. Ponudnik mora imeti in
dokazati status “Microsoft Certified Partner“ - Opomba: velja za STRATEŠKO
OPREMO I in II. Ponudnik mora imeti usposobljen kader (Compaq ASE) na področju
SAN solutions in High Availability (predložiti dokazila) - Opomba: velja za STRATEŠKO OPREMO I in II. Ponudnik mora zagotavljati odzivni čas 2 (dve) uri, in sicer od
6:00 do 22:00 7*365 (ne velja za SAN
opremo, DLT knjižnice in centralne serverje iz strateške opreme I). Za SAN opremo,
DLT knjižnice in centralne serverje iz strateške opreme I, mora ponudnik zagotavljati odzivni čas 1 (eno) uro, in sicer od 6:00
do 22:00 7*365. Ponudnik mora naročniku zagotavljati najnovejše verzije “Compaq
SmartStart for Servers“. Ponudnik mora v
odzivnem času zagotavljati klicni center za
prijavo napak s telefonsko številko in e -mail
naslovom namenjen samo Pošti Slovenije.
Ponudnik mora vsako odpravljeno napako
tudi odjaviti oziroma poročati o poteku odprave le-te ustrezni službi v Sektorju za
informatiko Pošte Slovenije. Ponudnik mora v primeru popravila katerekoli strojne
opreme (UPO) v servisu zagotoviti enak
nadomestni kos opreme za čas popravila.
Ponudnik mora v primeru popravila katerekoli strojne opreme (Uprava in PE) v servisu zagotoviti nadomestni kos opreme za
čas popravila. Ponudnik mora vsaj enkrat
letno opraviti preventivno vzdrževanje in čiščenje sistemske strojne in periferne opreme. Aktivnosti preventivnega vzdrževanja
in čiščenja sistemske strojne in periferne
opreme se ne smejo pričeti in izvajati prvi
in zadnji delovni dan v mesecu. Dejavnost
preventivnega vzdrževanja in čiščenja sistemske opreme se mora vršiti tako, da ne
moti delovnega procesa, kot je določeno v
protokolu preventivnega vzdrževanja. Ponudnik mora dvakrat letno podati statistiko
evidentiranih in saniranih napak. Ponudnik
mora v 14. dneh po podpisu pogodbe podati prvi mesečni plan preventivnega vzdrževanja. Ponudnik mora s svojo komunikacijsko opremo (ISDN ali FR) sam zagotavljati dostop do sistema naročnika. STRATEŠKA OPREMA I: vzdrževanje mora
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12. Pogoji financiranja in plačila /ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o izvrševanju proračuna za leto 2001 (ZIPRO2001) v 30 dneh po opravljenem delu
in prejemu fakture.
13. Pravna oblika povezane skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
47. člen):
– pogodba med izvajalcem in podizvajalcem,
– konzorcionalna pogodba med soizvajalci, s polno solidarno odgovornostjo.
V primeru, da bo skupina ponudnikov
predložila skupno ponudbo, morajo skupni
ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, v kateri bodo urejena in določena njihova medsebojna razmerja glede izvajanja dobave, ki je predmet tega javnega
razpisa.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik (poleg splošnih pogojev po 41.,
42. in 43. členu ZJN-1):
– poznavanje metodologije Evropske
unije prikazovanja energetskih bilanc
– poznavanje razmer v energetskem sektorju RS.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z Zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba Zakonov, predpisov in
odločb, ki zadevajo te vrste storitev: Energetski zakon (Ur. l. št. 79/99 in 8/00).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitev: da, obvezno.
16. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od datuma določenega za predajo ponudbe, predviden
datum sprejema odločitve o sprejemu ponudbe 5. 10. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
točk

a) Cena izvedbe projekta
b) Idejna rešitev izvedbe projektne
naloge
c) Kvalifikacije ponudnika in
podizvajalcev
d) Reference sodelujočih
strokovnjakov
e) Predlagana metodologija izvedbe
in organizacija projekta ter terminski
plan
Skupaj

25
15
20
20
20
100

18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlane zahteve za objavo: 27. 7. 2001.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 23
Ob-53123
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500
Maribor,
telefonska
št.
02/449-2302, telefaks št.: 02/449-2379.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: predmet javnega
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ponudnik izvajati v lastni izvedbi,preventivno vzdrževanje mora ponudnik izvajati v
lastni izvedbi, popravila opreme v garanciji
mora ponudnik izvajati v lastni izvedbi, ponudnik mora imeti s principalom Compaq
neposredno podpisano pogodbo o servisiranju oziroma dokaz o statusu “Authorized
Compaq service provider“, STRATEŠKA
OPREMA II: vzdrževanje mora ponudnik
izvajati v lastni izvedbi, preventivno vzdrževanje mora ponudnik izvajati v lastni izvedbi, popravila opreme v garanciji mora ponudnik izvajati v lastni izvedbi, ponudnik
mora imeti s principalom Compaq neposredno podpisano pogodbo o servisiranju oziroma dokaz o statusu “Authorized Compaq service provider“, STRATEŠKA OPREMA III:
vzdrževanje lahko izvaja ponudnik v lastni izvedbi ali s podizvajalci, preventivno vzdrževanje mora ponudnik izvajati v lastni izvedbi,
popravila opreme v garanciji lahko izvaja ponudnik v lastni izvedbi ali s podizvajalci,
OSTALA RAČUNALNIŠKA OPREMA: delovne postaje v Upravi družbe in Upravah poslovnih enot mora ponudnik vzdrževati v lastni izvedbi, preostalo računalniško opremo
lahko ponudnik vzdržuje v lastni izvedbi ali s
podizvajalci, preventivno vzdrževanje mora
ponudnik izvajati v lastni izvedbi, popravila
opreme v garancijski za delovne postaje v
Upravi družbe in Upravah poslovnih enot mora ponudnik izvajati v lastni izvedbi, popravila
preostale opreme v garanciji lahko ponudnik
izvaja v lastni izvedbo ali s podizvajalci, KOMUNIKACIJSKA OPREMA:preventivno vzdrževanje komunikacijske opreme mora ponudnik izvajati v lastni izvedbi, servis komunikacijske opreme mora ponudnik izvajati v lastni izvedbi. Ponudnik mora preventivno
vzdrževanje opravljati, kot to določa “Protokol preventivnega vzdrževanja“. Ponudnik
mora vzdrževanje računalniške opreme
opravljati, kot to določa “Protokol vzdrževanja“. Naročnik zahteva, da se podatki, ki jih
bodo izbrani ponudnik, njegovi podizvajalci,
pridobili od naročnika oziroma od zaposlenih v Sektorju za informatiko obravnavajo
kot poslovna skrivnost. V ta namen naročnik
zahteva ob podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom priložitev Izjave o varovanju poslovnih skrivnosti, za ponudnika, njegove
zaposlene in za podizvajalca in njegove zaposlene.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: Da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: Ponudba mora veljati
do: 30. oktober 2001. Predviden datum
odločitve o sprejemu ponudbe: 15. oktober 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: Cena A
– seštevek vseh pavšalov 30%, Cena B –
skupna cena za preventivno vzdrževanje
30%, Kakovost izvajalca 40%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 28. 4. 2001, Uradni list RS,
št. 30-31/01, št. objave 47634.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 7. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 3.3.1581/2001
Ob-53127
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana,
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: pranje vagonov
cistern.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni.
5. Kraj izvedbe: Območje Slovenskih
železnic d.d. ali poslovni prostori izbranega
izvajalca.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september 2001
do december 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: PE Vleka in
tehnično vagonska dejavnost, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana, soba 314, inž. Ksenija
Rozman.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
24. 8. 2001 med 8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 18.000 SIT je potrebno nakazati na žiro račun 50100-601-14744.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 9. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Kolodvorsa 11, 1506 Ljubljana, PE Vleka in
TVD.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 9. 2001, ob 12. uri v poslovni stavbi Slovenskih železnic, sejna soba Centra
za nabavo.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti storitve.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni rok plačila 60 dni od datuma izvršitve
storitve.
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: kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
31. 10. 2001, predvideni izbor ponudnika
30. 9. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
lokacija ponudnika in izvedbeni rok.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Slovenske železnice, d.d., PE Vleka
in TVD, faks 386 01/29-14-829.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Slovenske železnice d.d.
Št. 0512/3-308/69-01
Ob-53141
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. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: zavarovanje
oseb, premoženja in interesov MNZ in
Policije.
Sklic na vrsto storitve po prilogi 1A Zakona o javnih naročilih: 6. a) zavarovalniške
storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo vsebuje 3 sklope, in sicer:
sklop 1 – avtomobilsko zavarovanje,
sklop 2 – premoženjsko zavarovanje,
sklop 3 – nezgodno zavarovanje.
Ponudniki lahko ponudijo vsa zavarovanja v celoti (sklopi 1, 2 in 3), ali po posameznih sklopih v celoti. Ponudniki ne morejo ponuditi zavarovanja po posameznih točkah iz posameznega sklopa.
5. Kraj izvedbe: področje zavarovalnega kritja.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo osnovno ponudbo. V primeru, da ponudnik ponudi še
variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala. Upoštevana bo samo osnovna ponudba.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: naročnik bo z
izbranim(-i) ponudnikom(-i) sklenil pogodbo
za obdobje 2 let.
Predvideni datum začetka zavarovanja je
1. 1. 2002, predvideni datum zaključka pa
31. 12. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade, dodatne informacije: 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:
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16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 10. 10. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustreza merilom: vrednost premije, obseg zavarovanja, razširjenost poslovne mreže, finančno stanje in strokovna priporočila.
Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudba prejme za vrednost premije je 60
točk, za obseg zavarovanja je 13 točk, za
razširjenost poslovne mreže je 11 točk, za
finančno stanje je 10 točk in za strokovna
priporočila je 6 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2001.
Ministrstvo za notranje zadeve

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 9. 2001 ob 11. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
100.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
opredeljeni v razpisni dokumentaciji in pogodbi.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
4. 11. 2001, predvideni datum odločitve
14. 9. 2001.
Merila za ocenitev ponudb: 1. višina
vstopnih stroškov 40 točk, 2. garantirani
donos 35 točk, 3. višina skupne obračunane mesečne premije 25 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2001.
Komunala Novo mesto d.o.o.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve),
sklicna
številka:
28
17116-2401002-30806901.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 31. 8. 2001,
najkasneje do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – Vložišče, 1501 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
31. 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.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe predložiti bančno garancijo.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:
– Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (Ur. l. RS, št. 70/94, 29/96),
– Zakon o zavarovalnicah (Ur. l. RS, št.
64/94),
– Zakon o zavarovalništvu (Ur. l. RS, št.
13/00).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

Št. 2835/01
Ob-53164
1. Naročnik: Komunala Novo mesto
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,
8000 Novo mesto, telefonska številka:
07/3932-450, telefaks: 07/3932-505.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izbira izvajalca
za sklenitev prostovoljnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja za zaposlene v javnem podjetju Komunala Novo
mesto d.o.o., po prilogi 1 A – zavarovalniške storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Novo mesto.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: 1. 10.
2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000
Novo mesto; kontakna oseba za razpisno
dokumentacijo: Goran Stanojević – Sektor
razvoj in investicije; kontaktna oseba za dodatne informacije: Urška Ban - Sektor ekonomika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: Nakazilo v vrednosti
30.000,00 SIT na ŽR. Komunala Novo mesto d.o.o., št. 52100-601-11459 pri Agenciji za plačilni promet Novo mesto z navedbo “Plačilo RD – za sklenitev pokojninskega zavarovanja“.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 9. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Novo mesto d.o.o.,
Podbevškova 12, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba: Goran Stanojević.

Ob-53167
1. Naročnik: Jelen gostinsko podjetje,
d.d.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 2, 3210
Slovenske Konjice, tel. 03/758-04-80, faks
03/758-04-92, trebnik@siol.net.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava prostorske dokumentacije, izdelava tehnološko
tehnične dokumentacije, izdelava investicijskih programov.
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: Slovenske Konjice.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe do
31. 12. 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Gabrijela
Kunst, tel. 03/758-04-80, trebnik@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: en teden po razpisu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 3. 9. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Jelen gostinsko podjetje, d.d.,
Mestni trg 2, 3210 Slovenske Konjice.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: od 3. 9. 2001 do 9. 9. 2001, Dvorec Trebnik, Slovenske Konjice.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dogovor med naročnikom in ponudnikom.
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: strokovno tehnična usposobljenost, reference.
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: do 10. 9. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: interna
merila.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 27. 7. 2001.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2001.
Jelen gostinsko podjetje, d.d.

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za blago po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Ob-53105
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko v svojem imenu in v imenu in za
račun naročnikov, navedenih v navodilih ponudnikom.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, telefaks 01/478-86-49, telefon 01/478-86-00, e-pošta: razpisi.cvi@gov.si,
spletne
strani:
http://www.gov.si/razpisi/.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: standardna računalniška programska oprema sukcesivne dobave na podlagi 3. odstavka 19. člena ZJN-1.
(b) Kraj dobave: Območje RS.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: Ponudnik lahko glede na razpisne
pogoje ponudi katerokoli programsko opremo široke potrošnje (Microsoft, CA, Novell,
IBM Lotus, IBM, Corel, AutoDesk, Borland,
Netscape, Oracle, Informix) ali ostalo programsko opremo (odprta lista).
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave v obdobju 2. let ali do izvedbe novega razpisa s tega področja.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Petra Rozman,
sektor za javna naročila, Langusova 4, 1000
Ljubljana, faks 01/478-86-49, e-pošta: razpisi.cvi@gov.si; razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti tudi preko interneta na naslovu http://www.gov.si/razpisi/.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
do roka oddaje med 10. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 10. 9. 2001 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Center Vlade RS za informatiko,
Langusova 4, 1000 Ljubljana, vložišče, soba 25, nadstropje M.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: finančna zavarovanja bodo, če bo to potrebno,
zahtevana v izvedbeni fazi javnega naročila.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z veljavno zakonodajo - določena v izvedbeni fazi javnega naročila.
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:
5.12.1 Pogoji za priznanje sposobnosti
Naročnik bo izbral kandidate, ki bodo
izpolnjevali naslednje pogoje:
5.12.1.1 Splošni pogoji
1. pogoj: Poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom;
2. pogoj: Ponudba ne vsebuje lažnih ali
zavajajočih podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih.
3. pogoj: 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.
4. pogoj: Registracija za dejavnost, ki je
predmet ponudbe (72.200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi);

5. Izkazana zanesljivost pri poslovanju:
Pogoj: ni uveljavljenih jamstev ali izgubljenih pravd, ki kažejo na nezanesljivost poslovanja; ni dosedanjih slabih izkušenj v zadnjih dveh letih od objave razpisa z naročnikom pri poslovanju (večkratne neustrezne
dobave, vsaj 3-krat izkazane nepravočasne
dobave glede na pogodbene pogoje ali
bistvene kršitve določb pogodb z naročnikom);
6. Kakovost opravljanja razpisanih storitev:
Pogoj: en dokument, ki dokazuje kakovost organizacije poslovanja ponudnika;
Upoštevajo se zgolj dokumenti, ki se nanašajo na organizacijo poslovanja ponudnika (listine, ki se nanašajo na kakovost poslovanja ponudnika, kot so normativi in drugi dokumenti, izdani od organizacij, ki presojajo kakovost poslovanja, ali interni akti,
iz katerih je razviden nadzor nad kakovostjo
poslovnih procesov (časovni normativi za
izvajanje posameznih del, interni akti, ki urejajo poslovanje znotraj organizacije, odgovornosti posameznih služb/sektorjev znotraj organizacije), lahko pa tudi zunanja recenzija ali primerjave s področja poslovanja, objavljene v ustreznih publikacijah), ne
pa dokazi o kakovosti produktov, dokazi o
usposobljenosti kadrov na tehničnem področju, dokazi o kakovosti poslovanja principala, prodajne reference principala in ponudnika ipd. Kot dokazila štejejo tudi dokumenti o postopku pridobivanja ISO certifikata, če ima ponudnik ustrezno pogodbo o
zunanji presoji s strani zunanjega ali notranjega pooblaščenega presojevalca/podeljevalca certifikata, pri čemer mora biti iz
vsebine pogodbe razviden popis postopkov, ki so predmet presoje. Pogodba o postopku notranje presoje kakovosti šteje za
dokument, ki dokazuje kakovost organizacije poslovanja.
7. Reference ponudnika na razpisanem
področju:
Pogoj za programsko opremo široke potrošnje: Ponudnik mora z ustrezno pogodbo za vsako programsko opremo široke potrošnje, ki jo ponuja, izkazati, da je opravil
prodajo te programske opreme vsaj eno leto pred datumom objave razpisa.
5.12.1.2 Pogoji na finančnem področju
1. pogoj: 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. pogoj: Ni blokad žiro računa (v zadnjih dveh letih od objave razpisa);
3. pogoj: Proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali ponudnik ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe.
4. pogoj: poravnani davki, prispevki in
druge obveznosti v skladu s predpisi.
5. Zadovoljiva stopnja finančne varnosti
in ustrezen poslovni izid iz dejavnosti:
Pogoj samo za programsko opremo široke potrošnje: Doseganje letne realizacije
v višini 300,000.000 SIT ali kapital v višini
30,000.000 SIT.
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V primeru, da bo za posamezno izbrano
programsko opremo po izbiri ponudniku ostal le en kandidat, bo naročnik v izvedbeni
fazi javnega razpisa s takim kandidatom izvedel postopek s pogajanji v skladu z 20.
členom ZJN-1.
5.12.2 Merila
Merila bodo podana v ponudbeni fazi po
principu najnižje cene. Če bo v razpisni fazi
več kandidatov ponudilo enako tehnologijo
pod povsem enakimi pogoji in z enako ceno, bo izbran ponudnik z višjim kapitalom
(ugotovljenim v prvi fazi javnega naročila).
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: /
12. Merila za ocenitev ponudb: V izvedbeni fazi javnega naročila bo v skladu s
3. odstavkom 19. člena ZJN-1 edino merilo
najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Vprašanja v zvezi z javnim naročilom
in razpisno dokumentacijo lahko ponudniki
naslavljajo preko informacijskega sistema na
internetu
na
naslovu
http://www2.gov.si:8000/javnar/jnvodg.nsf. Odpiranje ponudb bo javno
in bo potekalo v prostorih naročnika 10. 9.
2001 ob 11.15.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2001.
Center Vlade RS za informatiko

razpisno dokumentacijo pralna in čistilna
sredstva.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do dne 3. 9. 2001, do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska 5, 2000
Maribor.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (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 oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev prijav;
3. lastno pisno izjavo o nekaznovanosti,
dano pod kazensko in materialno odgovornostjo;
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad ali carinska uprava, potrdilo na sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. da ima veljavno dovoljenje upravne
enote oziroma drugega pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
javnega naročila;
6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi prijaviteljev žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za prijavitelje, ki ne predložijo obrazca BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav (ne velja
za obrazec BON-1);
6.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 enako
0 ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
6.2. da ima:
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 4 obrazca BON-1, enake ali večje
od razpisane vrednosti skupine oziroma skupin na katere se prijavlja ali
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha, enake ali večje od razpisane vrednosti
skupine oziroma skupin na katere se prijavlja;
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5.12.1.3 Kapacitete in opremljenost
1. pogoj: Ponudnik ima ustrezen prostor
za opravljanje razpisane dejavnosti na področju prijave. Za ustrezni prostor šteje prostor s potrebnimi dovoljenji za izvajanje dejavnosti, ki je predmet razpisa.
5.12.1.4 Usposobljenost, dohodki in izkušnje kadrov
1. pogoj: Redno zaposleni kadri morajo
imeti ustrezno strokovno izobrazbo in funkcionalna znanja za opremo, ki je predmet
prijave. Ti kadri štejejo za usposobljene po
tem razpisu.
Kot ustrezna strokovna izobrazba šteje
vsaj V. stopnja izobrazbe.
Kot ustrezna funkcionalna izobrazba šteje certifikat oziroma šolanje proizvajalca/principala opreme za prodajo ali podporo, ki jo ponuja. Kot veljavni štejejo certifikati, ki izkazujejo uspešno zaključeno šolanje
(opravljeno preverjanje znanja) pri instituciji,
verificirani od proizvajalca ali principala. Če
takšni certifikati ne obstajajo, šteje potrdilo
o šolanju. Če proizvajalec programske opreme ne izdaja certifikatov oziroma potrdil o
šolanjih, potem mora ponudnik za to programsko opremo podati izjavo, da proizvajalec takih potrdil ne izdaja in izjavlja, kateri
njegovi kadri (poimenski seznam) so usposobljeni nuditi podporo za prodajo in podporo opremi. Posamezni zaposleni se glede na znanja, ki jih ima, lahko upošteva na
več področjih prijave.
2. pogoj: Minimalno število zaposlenih,
glede na področja prijave (kadri, ki štejejo
za usposobljene po tem razpisu):
A. Pogoj za programsko opremo široke
potrošnje: Za vsako programsko opremo,
ki jo ponudnik prijavi, mora imeti 2 usposobljena kadra, pri čemer mora funkcionalna izobrazba vsaj enega biti za podporo,
drugega pa je lahko za podporo ali prodajo.
B. Pogoj za ostalo programsko opremo:
Za vsako programsko opremo, ki jo ponudnik prijavi, mora imeti 1 usposobljen kader.
3. pogoj: Bruto dohodki kadra, ki po teh
merilih šteje za usposobljenega, so vsaj enaki predpisanim;
Izkušnje:
4. pogoj: povprečna delovna doba na
strokovnem področju vsaj 2 leti, minimalna
delovna doba vsakega kadra pa 1 leto. Računa se povprečje za kader, ki po teh merilih šteje za usposobljenega.
5.12.1.5 Poslovni pogoji
1. pogoj: Za vsako ponujeno programsko opremo mora biti sklenjena veljavna pisna pogodba s principalom oziroma proizvajalcem, ki zajema celotno podporo proizvajalca, principala ali zastopnika opreme za
prodajo, vključno s pogoji dobave, jamstvi,
pomočjo, garancijskimi pogoji in prenosom
pravic. Razen tega mora ponudnik izkazovati status, ki omogoča ponudnikovo podporo kupcu ter tehnično podporo, ki jo ima
ponudnik pri principalu/proizvajalcu.
2. pogoj: Ponudnik mora imeti za vsako
ponujeno programsko opremo pri proizvajalcu oziroma principalu najvišji možni status v RS, razen če obstaja samo en ponudnik s takim statusom; v tem primeru uspejo
tudi ponudniki, ki so prijavili naslednji nižji
status. Ponudbe vseh ostalih ponudnikov
bodo izločene.

Št. 5–ZF/01
Ob-53108
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pralna in
čistilna sredstva.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj:
1. pralna sredstva,
2. čistilna sredstva za čiščenje v kuhinji,
3. ostala čistilna sredstva.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave:
– prvo obdobje: od 1. 1. 2002 do
31. 12. 2002,
– drugo obdobje: od 1. 1. 2003 do
31. 12. 2003,
– tretje obdobje: od 1. 1. 2004 do
31. 12. 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno ali po pošti po predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije. faks 02/33-11-533.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do roka za predložitev prijav, vsak delovni dan
med 11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT negotovinsko,
na ŽR št. 51800-603-33486, s pripisom za
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7. da zagotavlja:
– 100% letnih razpisanih vrst blaga in
količin skupine oziroma skupin na katere se
prijavlja;
8. da nudi 60 dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga;
9. da bo dostava Splošna bolnišnica Maribor-razloženo (ob terminu, ki ga določi naročnik);
10. da zagotavlja dobavni rok blaga iz
področja javnega razpisa največ 3 dni;
11. da prijavitelj zagotavlja ustrezen transport za ponujeno blago;
12. da bo na naročnikovo zahtevo dostavil vzorce blaga (velja za skupine 1, 2, 3
in 4);
13. da prijavitelj sprejema posebne pogoje in navodila naročnika navedena v prilogi A.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb dne 5. 11. 2001,
datum odločitve o sprejemu ponudbe
19. 11. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja skupna vrednost ponudnikove specifikacije ponudbe s cenami za posamezno skupino.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo priznal usposobljenost
ponudnikom za obdobje 3 let. Prijaviti se je
možno na posamezno skupino oziroma skupine. Dodatne informacije Marija Žlender,
univ. dipl. ekon., tel. 02/321-25-56.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 7. 2001.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 6/01:
Ob-53109
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: režijski
material.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj:
1. papirna konfekcija,
2. ostali režijski material,
3. vreče polietilen,
4. pregrinjala posteljna.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave:
– prvo obdobje: od 1. 1. 2002 do 31. 5.
2002,
– drugo obdobje: od 1. 6. 2002 do
31. 12. 2002,
– tretje obdobje: od 1. 1. 2003 do
31. 5. 2003,
– četrto obdobje: od 1. 6. 2003 do
31. 12. 2003,
– peto obdobje: od 1. 1. 2004 do 31. 5.
2004,
– šesto obdobje: od 1. 6. 2004 do
31. 12. 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
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šnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno ali po pošti po predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije. faks 02/33-11-533.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do roka za predložitev prijav, vsak delovni dan
med 11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT negotovinsko,
na ŽR št. 51800-603-33486, s pripisom za
razpisno dokumentacijo režijski material.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do dne 3. 9. 2001, do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska 5, 2000
Maribor.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (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 oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev prijav;
3. lastno pisno izjavo o nekaznovanosti,
dano pod kazensko in materialno odgovornostjo;
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad ali carinska uprava, potrdilo na sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. da ima veljavno dovoljenje upravne
enote oziroma drugega pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
javnega naročila;
6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi prijaviteljev žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za prijavitelje ki ne predložijo obrazca BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav (ne velja
za obrazec BON-1);
6.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih
6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 enako 0 ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;

6.2. da ima:
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 4 obrazca BON-1, enake ali večje
od razpisane vrednosti skupine oziroma skupin na katere se prijavlja ali
– prihodke od prodaje, izkazane pod zap.
št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha,
enake ali večje od razpisane vrednosti skupine oziroma skupin na katere se prijavlja;
7. da zagotavlja
– 100% letnih razpisanih vrst blaga in
količin skupine oziroma skupin na katere se
prijavlja;
8. da nudi 60 dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga;
9. da bo dostava Splošna bolnišnica Maribor-razloženo (ob terminu, ki ga določi naročnik);
10. da zagotavlja dobavni rok blaga iz
področja javnega razpisa največ 3 dni;
11. da prijavitelj zagotavlja ustrezen transport za ponujeno blago;
12. da bo na naročnikovo zahtevo dostavil vzorce blaga;
13. da sprejema vse dodatne zahteve
naročnika glede pogojev kakovosti izdelkov
za skupino 1-Papirna konfekcija, ocenjena
vrednost skupine 26,000.000 SIT z DDV.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb dne 5. 11. 2001,
datum odločitve o sprejemu ponudbe
19. 11. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
skupna vrednost ponudnikove specifikacije
ponudbe s cenami za posamezno skupino.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Naročnik bo ponudnikom priznal
usposobljenost za obdobje 3 let. Prijaviti se
je možno na posamezno skupino oziroma
skupine. Dodatne informacije Marija Žlender, univ. dipl. ekon., tel. 02/321-25-56.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 7. 2001.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 331/1-13/2001
Ob-53139
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, tel. 05/669-61-00, faks
05/652-71-85.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano
1. meso: ribe in morski sadeži,
2. sadje ostalo in suho,
3. globoko zamrznjena zelenjava,
4. vložena zelenjava,
5. jajca,
6. rastlinska olja in maščobe,
7. riž,
8. mlevski in pekarski izdelki,
9. sadni izdelki in čokoladni namaz,
10. naravni sokovi,
11. sladkor,
12. med in nadomestek medu,
13. čaji, prava kava,
14. kavni nadomestki,
15. začimbe,
16. vinski kis, majoneza, gorčica in koncentrati,
17. mineralne vode in vina.
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(b) Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankran,
skladišče centralne kuhinje.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik lahko odda ponudbo za
en sklop, več sklopov ali vse sklope skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: tri leta.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280
Ankaran,
Alenka
Vodopivec,
tel.
05/669-62-18, faks 05/652-71-85.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (DDV je vključen) na žiro račun Ortopedske bolnišnice
Valdoltra, št. 51400-603-30666, pri APP
Koper, z navedbo davčne številke.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 29. 8. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Ortopedska bolnišnica Valdoltra,
Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, upravna
stavba, pisarna JN, Alenka Vodopivec.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
1% ponujene vrednosti in bančno garancijo
za dobro izvedbo posla v višini 5% ponujene vrednosti.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
45-dnevni plačilni rok.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahteve opredeljuje razpisna dokumentacija.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati morajo predložiti ponudbe do
15. 10. 2001 do 10. ure, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je
31. 10. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik ponavlja javni razpis za oddajo naročila za blago po omejenem postopku, ker za dobavo živil in materiala za
prehrano iz sklopov navedenih v 3. točki
objave, ni izbral nobenega od ponudnikov.
Prejšnji razpis je bil objavljen v Uradnem
listu RS št. 50 z dne 15. 6. 2001,
Ob-50492.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2001.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št.

Št. 260-9/01-3
Ob-53143
1. Naročnik: Splošna bolnišnica »dr.
Franca Derganca« Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev 13a,
5290
Šempeter
pri
Gorici,
faks
05/30-31-348, tel. 05/30-31-811.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računalniška oprema.
(b) Kraj dobave: Šempeter pri Gorici.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave v času trajanja pogodbenega razmerja.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica,
Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici – tajništvo uprave, tel. 05/30-31-811,
int. 295.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
predložitev prijav iz 6. (a) točke.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 950 DDV, virmansko na ŽR 52000-603-32020 ali gotovinsko pri blagajnah zavoda.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 6. 9. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Splošna bolnišnica »dr. Franca
Derganca« Nova Gorica, Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici – tajništvo uprave (po pošti ali osebno).
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o
javnih naročilih, 47. člen): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Barbara Kobal, univ.dipl.pravnica,
vodja javnih naročil (tel. 05/30-31-811, int.
280) in Aleksander Đorđević, prof. fiz. in
teh. (tel. 05/30-31-811, int. 295).
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2001.
Splošna bolnišnica
dr. Franca Derganca, Nova Gorica
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ZJN-14.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za
storitve po postopku s pogajanji
Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za storitve po
postopku s pogajanji

Št. 270/01
Ob-53149
1. Naročnik: Stanovanjski sklad ljubljanskih občin.
2. Naslov naročnika: Zarnikova 3, 1000
Ljubljana, faks 306-14-10, tel. 306-14-12
(Olga Funa, univ. dipl. ek.), e-pošta: darja.bozic@ljubljana.si.
3. Navedba določbe zakona o javnih
naročilih, po kateri poteka postopek: 1.
točka drugega odstavka 20. člena zakona o
javnih naročilih.
4. Vrsta storitve in opis naročila ter
sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: izdelava kompletne projektne dokumentacije (IDP, PGD, PZI, PID in PEL za arhitekturo, gradbene konstrukcije, strojne in elektro instalacije) za objekte:
šest stolpičev za socialne upravičence v u.o. MS 8/3 Polje v Ljubljani, m.e.
4A/1, (priloga 1A – storitve zakona o javnih naročilih, točka 12: “arhitekturne storitve; inženiring storitve; storitve urbanističnega planiranja in krajinske arhitekturne storitve, storitve tehničnega testiranja
in analiz” )
5. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: /
6. Kraj izvedbe: Ljubljana.
7. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
8. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: IDP projekti –
30 koledarskih dni po podpisu pogodbe;
PGD projekti – 45 koledarskih dni po dokončanih in potrjenih IDP projektih; PZI projekti – 30 koledarskih dni po dokončanih in
potrjenih PGD projektih.
9. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Stanovanjski
sklad ljubljanskih občin, Zarnikova 3, Ljubljana, soba 317, III. nadstropje, Olga Funa,
univ. dipl. ek., tel. 306-14-12, faks 30614-10.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 11. uro, do konca oddaje razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na žiro račun
naročnika 50100-652-25295, z obveznim
pripisom “za razpisno dokumentacijo šest
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stolpičev – MS 8/3 Polje”. Naročnik ni davčni zavezanec.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 8. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Stanovanjski sklad ljubljanskih
občin, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, vložišče.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 8. 2001 Stanovanjski sklad ljubljanskih občin, Zarnikova
3, 1000 Ljubljana, ob 13. uri, soba 311
(sejna soba), III. nadstropje.
12. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,900.000 SIT.
13. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj 30 dni in največ 60 dni od prejema
začasnih računov.
14. 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.
15. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– projektantska usposobljenost v skladu
z ZGO,
– dokazilo o zavarovanju projektantske
dejavnosti,
– pisna potrdila o referencah ponudnika
izdana s strani posameznih naročnikov,
– ustrezna struktura zaposlenih,
– omejitev vrednosti GOI del v odvisnosti od bruto m2: ponudnik mora s svojo ponudbo dokazati, da vrednost GOI del po
njegovem projektu znaša največ 105.000
SIT/bruto m2.
16. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: v skladu z zakonom
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 60%,
– ekonomičnost gradnje (izkoristek površin) 25%,
– oblikovanje objektov in funkcionalnost
stanovanj 15%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: Uradni list RS, št. 46 z
dne 8. 6. 2001.
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20. Datum in številka objave neuspešnega razpisa: /
21. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2001.
Stanovanjski sklad ljubljanskih občin
Št. 327-02/2000-13
Ob-53186
1. Naročnik: Vlada Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 20,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-10-00, telefaks 01/478-16-07.
3. Navedba določbe Zakona o javnih
naročilih, po kateri poteka postopek: 1.
točka drugega odstavka 20. člena ZJN-1.
4. Vrsta storitve in opis naročila ter
sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala
živalskega porekla.
5. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: koncesija se podeljuje za
sklope:
1. toplotno obdelavo nizko rizičnih odpadkov,
2. specialno rizičnih odpadkov,
3. visoko rizičnih odpadkov.
Ponudba se lahko odda za en sklop ali
za več sklopov.
6. Kraj izvedbe: koncesija se izvaja za
klavnične odpadke s področja RS, koncesija se lahko omeji tudi le na manjše geografsko področje.
7. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
8. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: z dnem podpisa
koncesijske pogodbe za dobo petih let z
možnostjo podaljšanja.
9. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana, tajništvo državne sekretarke za prehrano in veterino, 6.
nadstropje, telefaks 01/478-90-55.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: naslednji dan po
tej objavi, vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 21. september
2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, 1000
Ljubljana, vložišče ministrstva.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: petek 21. septembra
2001, takoj po roku za predložitev ponudb,
koncedent ne bo izvedel javnega odpiranja
ponudb.

12. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 1,500.000 SIT, z veljavnostjo do 21. novembra 2001.
13. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno s 34. členom uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla (Uradni list RS, št. 11/01, 58/01).
14. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): se ne zahteva.
15. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora navesti:
1. natančna navedba zmogljivosti in lokacijo kafilerije,
2. dokazilo o lastništvu in pravici do uporabe teh zmogljivosti vsaj za čas trajanja
koncesije, če bo sklenil koncesijsko pogodbo, oziroma ali bo imel te zmogljivosti, če
bo sklenil koncesijsko pogodbo, če je kafilerija locirana izven Republike Slovenije tudi
dovoljenje pristojnih organov za uvoz in
predelavo klavničnih odpadkov iz RS.
16. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: izvajalci morajo imeti dovoljenje veterinarskih oblasti.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o veterinarstvu (Ur. l. RS, št.
33/01), podzakonski predpisi, izdani na
podlagi Zakona o veterinarstvu, Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 32/93, 1/96) in
podzakonski predpisi, izdani na podlagi tega zakona.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: navedba ni potrebna.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena za celotno storitev,
2. čas vzpostavitve javne službe po sklenitvi pogodbe,
3. stopnja obremenitve okolja z odvajanjem odpadnih voda, emisij snovi in vonjav v
zrak in z nastajanjem odpadkov pri toplotni
obdelavi.
4. Kakovost storitev glede na sposobnost kandidata:
– da toplotno obdelavo izvaja skladno s
predpisi na področju veterinarstva,
– da sam zagotavlja kapacitete za začasno skladiščenje predelanih živalskih beljakovin in živalskih maščob najmanj za 15 dni
toplotne obdelave živalskih odpadkov ter
– da zagotavlja za čim več predelanih
živalskih beljakovin in živalskih maščob uporabo iz 20. člena uredbe.
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18. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik, ki bo pridobil koncesijo,
bo v skladu z obstoječimi predpisi pridobil
pravico opravljati storitev, ki je predmet te
koncesije ter sprejel obveznosti, da:
– zagotavlja opravljanje gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla na območju Republike Slovenije v skladu in na način določen z uredbo, predpisi
na področju varstva okolja in veterinarstva
ter koncesijsko pogodbo,
– vodi posebno ločeno računovodstvo
in druge evidence za opravljanje koncesionirane javne službe, ki bodo omogočale finančni in drugi nadzor nad poslovanjem
koncesionarja,
– ne opravlja dejavnosti, ki bi bila v
nasprotju z namenom in načinom opravljanja javne službe,
– izdati informacijo o načinu opravljanja
storitev javne službe in z njo na svoje stroške seznaniti vse uporabnike storitve najkasneje en mesec po podpisu koncesijske
pogodbe,
– na svoje stroške obveščati uporabnike
storitve o tehničnih spremembah izvajanja
koncesije,
– v primeru višje sile sprejeti vse živalske odpadke, ki zaradi višje sile nastanejo
in jih toplotno obdelati v skladu s predpisi,
– podati koncedentu na njegovo zahtevo vse podatke, ki so potrebni za določitev
tarife in cene storitve javne službe.
Ponudniki (kandidati) bodo o poteku posamezne faze postopka obveščeni pisno.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum in številka objave neuspešnega razpisa: 322-01/2000-3, dne
11. 5. 2001.
Vlada Republike Slovenije

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
Ob-53005
1. Naročnik: Osnovna šola Otočec.
2. Naslov naročnika: Šolska cesta 20,
8222 Otočec, tel. 07/30-99-900, faks
07/30-99-902, elektronski naslov: o-otocec.nm@guest.arnes.si.
3. Datum izbire: 22. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago v skladu z 3. odstavkom 19. člena ZJN-1.
Kraj dobave: OŠ Otočec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

Zap.
št.

Št.
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Dobavitelj

1. Mesarstvo Cvetan, Cvetan Anton s.p.
Stargi trg 23 Mokrong
2. Droga, d.d.
Industrijska c. 21 Izola

Skupina

2
14

Ime skupine

Meso in mesni izdelki
Čaji

3. Dolenjske pekarne d.d.
Ločna 2 Novo mesto

6
7

Kruh in pekovski izdelki
Jušne zakuhe in testenine

4. Pekarna Pečjak d.o.o.
Dolenjska cesta 442 Škofljica

5

Zamrznjeni izdelki,
zamrznjena zelenjava

5. Predelava sadja in vrtnin
Bojan Krnc s.p.

12
15
17

Sokovi in sadni sirupi
Konzervirana živila
Jajca

6. KZ Krka z.o.o.
Rozmanova 10 Novo mesto

3
8
9
10
11

Perutnina in perutninski izdelki
Domače sadje
Uvoženo sadje
Suho sadje
Sveža zelenjava

7. Ljubljanske mlekarne d.o.o.
PO Novo mesto, Sevno 11, Novo mesto
8. Mercator Dolenjska d.d.
Livada 8 Novo mesto
9. Brumec Ručigoj d.o.o.
Loka, Testenova 55, Mengeš
7. Pogodbena vrednost: določena po
skupinah.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina: mleko in mlečni izdelki:
1,139.743,70 SIT, 1,119.248,04 SIT,
2. skupina: meso in mesni izdelki:
2,077.672 SIT, 1,743.500 SIT,
3. skupina: perutnina in perutninski izdelki: 250.085,05 SIT,
4. skupina: ribe in ribji izdelki: 141.660
SIT, 112.729,09 SIT,
5. skupina: zamrznjeni izdelki, zamrznjena zelenajva: 323.984,10 SIT, 234.893,20
SIT,
6.
kruh
in
pekovski
izdelki:
1,223.356,92 SIT, 1,007.440 SIT,
7. skupina: jušne zakuhe in testenine:
70.078,75 SIT, 52.653 SIT,
8. skupina: domače sadje: 85.071,60
SIT, 57.250 SIT,
9. skupina: uvoženo sadje: 91.044 SIT,
76.650 SIT,
10. skupina: suho sadje: 4.286,95
SIT, 3.750 SIT,
11. skupina:
sveža
zelenjava:
486.951,48 SIT, 302.150 SIT,
12. skupina: sokovi in sadni sirupi:
102.910,62 SIT, 87.244 SIT,
13. skupina: splošno prehrambeno blago: 319.840,85 SIT, 319.840,85 SIT,
14. skupina: čaji: 68.100,30 SIT,
62.678,30 SIT,
15. skupina: konzervirana živila:
472.908,48 SIT, 381.648,00 SIT,
16. skupina: osnovna živila: 129.016,15
SIT,
17. skupina: jajca: 11.900 SIT, 11.200
SIT,
18. skupina: drugo nerazporejeno blago: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /

1
13
16
4

Mleko in mlečni izdelki
Splošno prehrambeno blago
Osnovna živila
Ribe in ribji izdelki

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 27 z dne 13. 4. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2001.
Osnovna šola Otočec
Št. 601-3/01-25
Ob-52975
1. Naročnik: Občina Tišina.
2. Naslov naročnika: Tišina 4, 9251 Tišina, tel. 02/53-91-710.
3. Datum izbire: 23. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: oprema kuhinje v Osnovni šoli Tišina, kraj dobave: Tišina.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena - največ 66 točk, plačilni pogoji največ 24 točk (od tega za: rok
plačila največ 12 točk, obrestno mero za
odlog plačila največ 12 točk), kakovost največ 5 točk, garancijska doba največ 5 točk.
Najugodnejša je ponudba, ki je zbrala največje skupno število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Saksida d.o.o., Na produ 28, 2354 Brestanica.
7. Pogodbena vrednost: 8,298.215
SIT (brez 19% DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,733.025 SIT, 8,298.215 SIT (vse
brez 19% DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: 1 ponudba nepravilna.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2001.
Občina Tišina
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Št. 791-10-1/01-3221
Ob-52976
1. Naročnik: Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50, Ljubljana,
tel.
01/478-52-70,
faks
01/478-54-70, e-mail: ursiks@gov.si.
3. Datum izbire: 22. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeni artikli, zavodi za prestajanje kazni zapora.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: skupina zavodov; prehrambna skupina; izbrani ponudnik
1. ZPKZ Dob pri Mirni:
1. meso in mesni izdelki: Gruda –
Jurmes d.d., Cesta Leona Dobrotinška 15,
3230 Šentjur (68,670.600 SIT);
2. ribe in ribji izdelki: Javni razpis ni
uspel (samo 1 ponudba);
3. mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1113
Ljubljana (21,183.978 SIT);
4. kruh, sveži pekarski izdelki: ni bil
razpisan;
5. sveže sadje in zelenjava: javni razpis ni uspel (samo 1 ponudba);
6. drugi prehrambeni izdelki: javni razpis ni uspel (samo 1 ponudba);
2. ZPKZ Ljubljana, ZPKZ Ig pri Ljubljani:
1. meso in mesni izdelki: Gruda –
Jurmes d.d., Cesta Leona Dobrotinška 15,
3230 Šentjur (22,135.158,50 SIT);
2. ribe in ribji izdelki: Brumec – Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Loka –
Mengeš (11,979.560,80 SIT);
3. mleko in mlečni izdelki: javni razpis ni uspel (samo 1 ponudba);
4. kruh, sveži pekarski izdelki: javni
razpis ni uspel (samo 1 ponudba);
5. sveže sadje in zelenjava: javni razpis ni uspel (samo 1 ponudba);
6. drugi prehrambeni izdelki: javni razpis ni uspel (samo 1 ponudba);
3. ZPKZ Koper;
1. meso in mesni izdelki: Gruda –
Jurmes d.d., Cesta Leona Dobrotinška 15,
3230 Šentjur (5,348.710 SIT);
2. ribe in ribji izdelki: javni razpis ni
uspel (nobene ponudbe);
3. mleko in mlečni izdelki: javni razpis
ni uspel (samo 1 ponudba);
4. kruh, sveži pekarski izdelki: Žito
d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana
(1,145.050 SIT);
5. sveže sadje in zelenjava: K.Z. Agraria Koper d.o.o., Ulica 15. maja, št. 17,
6000 Koper (1,393.770 SIT);
6. drugi prehrambeni izdelki: Emona
blagovni center d.d., Šmartinska cesta 130,
1528 Ljubljana (3,452.014,44 SIT);
4. ZPKZ Maribor, ZPKZ Maribor - O Murska Sobota, ZPKZ Maribor - OO Rogoza;
1. meso in mesni izdelki: Gruda –
Jurmes d.d., Cesta Leona Dobrotinška 15,
3230 Šentjur (26,124.973 SIT);
2. ribe in ribji izdelki: javni razpis ni
uspel (samo 1 ponudba);
3. mleko in mlečni izdelki: javni razpis
ni uspel (samo 1 ponudba);
4. kruh, sveži pekarski izdelki: PPS –
Pekarne Ptuj d.d., Rogozniška cesta 2,
2250 Ptuj (6,361.484 SIT);
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5. sveže sadje in zelenjava: Javni razpis ni uspel (samo 1 ponudba);
6. drugi prehrambni izdelki: Mercator
d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana
(19,197.062,07 SIT)
5. ZPMZKZ Celje, PD Radeče;
1. meso in mesni izdelki: Gruda –
Jurmes d.d., Cesta Leona Dobrotinška 15,
3230 Šentjur (11,901.347,58 SIT);
2. ribe in ribji izdelki: Brumec – Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Loka –
Mengeš (907.524 SIT);
3. mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1113
Ljubljana (2,767.013,84 SIT);
4. kruh, sveži pekarski izdelki: Žito
d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana
(1,897.280 SIT);
5. sveže sadje in zelenjava: Era d.d.
Živila, Prešernova 10, 3504 Velenje
(3,232.224 SIT);
6. drugi prehrambeni izdelki: Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (11,865.016,44 SIT).
7. Pogodbena vrednost: glej 6. točko.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 52.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 22-23 z dne 30. 3. 2001,
Ob-45863 in Uradni list RS, št. 30-31 z
dne 28. 4. 2001, Ob-47821-popravek.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 14-15 z dne 2. 3.
2001, Ob-44306.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2001.
Uprava RS
za izvrševanje kazenskih sankcij
Št. 2/2001
Ob-52977
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, tel. 01/30-03-924, faks
01/30-03-912.
3. Datum izbire: 11. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
1. sklop: vrteči inštrumenti,
2. sklop: potrošni material za zobno
ordinacijo,
3. sklop: potrošni material za zobno
tehniko,
4. sklop: potrošni material in drobni
inventar za ortodontijo,
5. sklop: drobni inventar za zobno ordinacijo in zobno tehniko.
Kraj dobave: naročnik (ordinacije).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 70%, kvaliteta 25%,
reference 5%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. sklop: Dentalia d.o.o., Celovška c.
197, 1000 Ljubljana
2. sklop: Dentalia d.o.o., Celovška c.
197, 1000 Ljubljana, Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Studio 33 Mar-

keting d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana,
Prodent dental medical d.o.o., Jurčkova c.
69, 1000 Ljubljana
3. sklop: Dentalia d.o.o., Celovška c.
197, 1000 Ljubljana, Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, STUDIO 33
Marketing d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana
4. sklop: Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana
5. sklop: Dentalia d.o.o., Celovška c.
197, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 9,081.832,18 SIT,
2. sklop: Dentalia d.o.o., Celovška c.
197, 1000 Ljubljana (24,748.834,46 SIT),
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana (22,371.721,34 SIT), Studio 33 Marketing d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana
(1,234.927,54 SIT), prodent dental medical d.o.o., Jurčkova c. 69, 1000 Ljubljana
(1,080.891,48 SIT),
3. sklop: Dentalia d.o.o., Celovška c.
197, 1000 Ljubljana (22,611.696,65 SIT),
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana (72,248.545,76 SIT), Studio 33 marketing d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana
(168.072,57 SIT),
4. sklop: 2,341.148,66 SIT,
5. sklop: 4,766.352,12 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: 3,
2. sklop: 4,
3. sklop: 4,
4. sklop: 3,
5. sklop: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop: 10,952.373,42 SIT in
9,081.832,18 SIT
2. sklop: 57,856.531,23 SIT in
49,462.673,67 SIT (delne ponudbe)
3. sklop: 99,773.810,66 SIT in
95,172.753,26 SIT (delne ponudbe)
4. sklop: 2,541.363,48 SIT in
2,341.148,66 SIT
5. sklop: 4,789.467,87 SIT in
4,655.642,75 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: 25. 7. 2001.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-52978
1. Naročnik: Osnovna šola Simona Jenka Kranj.
2. Naslov naročnika: Ulica XXXI. divizije
7 A, 4000 Kranj, telefon 04/202-71-20,
telefaks 04/202-63-80.
3. Datum izbire: 25. maj 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava živil, fco naslov naročnika šolska kuhinja centralna šola, podružnične šole, enote vrtca.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 60 točk, strokovna
priporočila (reference) do 20 točk, odzivni
čas za interventna naročila do 20 točk.
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12. skupina: 12/1 1,250.615,80 SIT,
12/2 921.141,33 SIT.
Naročnik je z izbranimi izvajalci sklenil
ločene pogodbe, v katerih se je obvezal, da
bodo od vsakega izbranega dobavitelja tekom izvajanja naročila dobavil živila najmanj
v višini 20% pogodbene vrednosti.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 26.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina: 11,767.518 SIT, 712.980
SIT;
2. skupina: 944.862,24 SIT, 810.810
SIT;
3. skupina: 2,702.722,50 SIT,
2.399.153,75 SIT;
4. skupina: 11,032.650 SIT, 8,395.020
SIT;
5. skupina: 1,006.538,70 SIT, 830.676
SIT,
6. skupina: 4,999.968 SIT, 631.800
SIT;
7. skupina: 2,420.142,40 SIT,
1,967.897,05 SIT;
8.
skupina:
420.373,48
SIT,
325.555,20 SIT;
9. skupina: 1,053.574,90 SIT, 715.800
SIT;
10. skupina: 469.308 SIT,
11. skupina: 156.632 SIT, 126.360 SIT,
12.
skupina:
1,544.317
SIT,
921.241,33 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je po izdaji obvestila o dodelitvi naročila najprej prejel dve zahtevi ponudnikov za obrazloženo obvestilo, ki jim ga
je tudi v zakonsko določenem roku posredoval. Ponudnika sta nato vložila zahtevo za
revizijo postopka, ki ju je naročnik sprejel in
delno spremenil obvestilo o oddaji naročila,
in sicer v delu, ki se nanaša na izbiro ponudnikov za 4. skupino in za 5. skupino. Ponudnika sta po odločitvi naročnika in prejemu obvestila o zahtevi za reviijo postopka
javnega naročila, v zakonskem roku, odstopila od zahteve za revizijo. Po rešitvi zahtev
za revizijo postopka je naročnik z izbranimi
ponudniki je sklenil pogodbe, z veljavnostjo
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: 25. julij 2001.
Osnovna šola Simona Jenka Kranj

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Krebe – tippo d.o.o.
Špelina ulica 19, 2001 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 9,770.170,10
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,309.077,10 SIT, 9,222.500
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2001.
Splošna bolnišnica Murska Sobota

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. skupina: meso in mesni izdelki: 1/1
Mesarija in prodaja na drobno Franc Gregorec s.p., Golniška cesta 6, 4000 Kranj, 1/2
Mesarstvo Čadež, Čadež Anton s.p., Visoko 7/g, 4212 Visoko, 1/3 Perutnina Ptuj
d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj;
2. skupina: ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o.,
Testenova 55, 1234 Mengeš;
3. skupina: mleko in mlečni izdelki: 3/1
Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 53,
1000 Ljubljana, 3/2 Mlekarna Celeia
d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče;
4. skupina: kruh, pekovski izdelki in slaščice: 4/1 ŽITO Gorenjka d.d., Rožna dolina 8, 4248 Lesce; 4/2 Pekarna Blatnik
d.o.o. Videm, Predstruge 69, 1312 Videm-Dobrepolje, 4/3 Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, 4/4 Don Don d.o.o. Metlika, PO Stražišče, Laze 16, 4000 Kranj, 4/5 Mlinotest
PEKS d.o.o., Kidričeva cesta 53, 4220
Škofja Loka;
5. skupina: žito in mlevski izdelki: 5/1
ŽITO d.d. Ljubljana, Šmartinska cesta 154,
1529 Ljubljana, 5/2 Pekarna Pečjak d.o.o.,
Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, 5/3
Mlinotest PEKS d.d. Škofja Loka, Kidričeva
cesta 53, 4220 Škofja Loka;
6. skupina: sadje in zelenjava: 6/1 SIPIC d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana,
6/2 Tuti-fruti d.o.o. Naklo, Glavna cesta 28,
4202 Naklo;
7. skupina: konzervirani izdelki: 7/1 Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202
naklo, 7/2 RAK’S d.o.o. Presarje, Pelechova cesta 65, 1235 Radomlje;
8. skupina: zamrznjena živila: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234
Mengeš;
9. skupina: sadni sokovi in sirupi: 9/1
Nektar d.o.o., Brnčičeva 3, 1231 Ljubljana
Črnuče, 9/2 Impuls Domžale d.o.o., Motnica 11/1, 1236 Trzin;
10. skupina: olja in izdelki: Živila Kranj
d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo;
11. skupina: jajca: Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo;
12. skupina: ostalo prehrambeno blago:
12/1 Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo, 12/2 Kolinska d.d. Ljubljana,
Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: 1/1 10,585.950 SIT, 1/2
11,743.500 SIT, 1/3 712.980 SIT;
2. skupina: 810.810 SIT,
3. skupina: 3/1 2,655.770 SIT, 3/2
2,702.722,50 SIT,
4. skupina: 4/1 8,585.625 SIT, 4/2
9,005.497,50 SIT, 4/3 10,203.275,30
SIT, 4/4 9,436.301,55 SIT, 4/5
8,395.020 SIT,
5. skupina: 5/1 830.676 SIT, 5/2
887.290,20 SIT, 5/3 902.817,60 SIT;
6. skupina: 6/1 3,319.357,20 SIT, 6/2
4,999.968 SIT;
7. skupina: 7/1 2,420.142,40 SIT, 7/2
1,995.898 SIT;
8. skupina: 325.555,20 SIT,
9. skupina: 9/1 715.800 SIT, 9/2
758.407,50 SIT;
10. skupina: 469.308 SIT;
11. skupina: 126.360 SIT;

Št. 51
Ob-52980
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska
Sobota.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, tel.
02/532-10-10.
3. Datum izbire: 14. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga, ter kraj dobave: avtomatski pralni stroj, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, Murska Sobota.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, odzivni čas servisiranja, garancijska doba, način plačila, reference.

Št. 52
Ob-52979
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska
Sobota.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, tel.
02/532-10-10.
3. Datum izbire: 6. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga, ter kraj dobave: monitorji za nadzor vitalnih funkcij – modularnega tipa in aparata za
določanje plinskih analiz v arterijski krvi; Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, Murska Sobota.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, način plačila, odzivni
čas servisiranja, garancijska doba, reference.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Hermes plus d.d. Šlandrova 2, 1231 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 13,528.373,74
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,601.867,74 SIT, 8,986.622
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2001.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Št. 3/2001
Ob-52981
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, tel.
30-03-944; jozica.pergarec@zd-lj.si.
3. Datum izbire: 20. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pohištvena oprema splošnih ordinacij v ZD Center, Metelkova 9, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 70%, garancijski rok
10%, reference 20%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesnina inženiring, Parmova 33, 1000 Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost: 22,430.346
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,091.042,10 SIT in 22,340.346
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 3 z dne 28. 4. 2001, Ob-47565.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2001.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 4/2001
Ob-52982
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, tel.
30-03-944; jozica.pergarec@zd-lj.si.
3. Datum izbire: 2. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pohištvena oprema splošnih ordinacij v ZD Šiška, Derčeva 5, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 70%, garancijski rok
10%, reference 20%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Tovarna pohištva Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: 15,906.016
sit.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,426.812,20 SIT, 15,906.016
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 41 z dne 25. 5. 2001; Št.
234-1/2001; Ob-48945.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2001.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 1/01-589/1-3
Ob-52983
1. Naročnik: Zdravstveni dom Celje,
Gregorčičeva 5, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom
Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, tel.
03/54-34-500; faks 03/54-41-356.
3. Datum izbire: 19. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava treh reševalnih vozil.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, garancija,
servis, tehnične karakteristike zobozdravstvenih strojev in plačilni pogoji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Malgaj, d.o.o., Trgovsko servisno podjetje, Gabersko 30, 1420
Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: 34,139.925
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 36,317.770,65 SIT; 34,139.925,70
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 54 z dne 29. 6. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-51269.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2001.
ZD Celje
Št. 1/01-589/1-2
Ob-52984
1. Naročnik: Zdravstveni dom Celje,
Gregorčičeva 5, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom
Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, tel.
03/54-34-500; faks 03/54-41-356.
3. Datum izbire: 19. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža treh zobozdravstvenih strojev.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, garancija,
servis, tehnične karakteristike zobozdravstvenih strojev in plačilni pogoji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 3 D Stražišar d.o.o.,
Pot k čuvajnici 6, 1351 Brezovica.
7. Pogodbena vrednost: 17,394.652,80
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,394.652,80 SIT, 6,922.599 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 54 z dne 29. 6. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-51268.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2001.
ZD Celje
Ob-53003
1. Naročnik: Vrtec Radenci – Radenski
mehurčki.
2. Naslov naročnika: Titova cesta 1,
9252 Radenci, tel. 02/566-95-70.
3. Datum izbire: 3. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeni artikli za potrebe predšolske prehrane. Kraj dobave: Vrtec Radenci, Titova c. 1, 9252 Radenci.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Intersad d.o.o. Ižakovci 73, Beltinci; Kavaš Jožef, kmetovalec,
Panonska c. 17, Odranci; Veberič Henrih,
kmetovalec, Stavešinski Vrh 48, Sp. Ivanjci,
za svežo zelenjavo in sadje.
7. Pogodbena vrednost: 1,150.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: je različna po skupinah, ter težko pri-

merljiva, saj nekateri ponudniki niso ponudili vseh artiklov iz posamezne skupine.
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: 24. 7. 2001.
Vrtec Radenci – Radenski mehurčki
Št. 260/01
Ob-53004
1. Naročnik: Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Kandijska cesta 4,
8000 Novo mesto, faks 07/332-21-16,
e-mail: zdrav.dom-nm@guest.arnes.si, tel.
07/391-67-03.
3. Datum izbire: 10. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: reševalno vozilo s povišano streho in
povišanimi drsnimi stranskimi vrati, Novo mesto.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, kakovost in funkcionalnost, tehnične prednosti, reference, zagotovljen servis, ob predhodnem izpolnjevanju pogojev.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Medicop medicinska
oprema d.o.o., Obrtna ul. 43, Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 14,944.781,60
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,445.412 SIT, 12,558.640 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: 25. 7. 2001.
Zdravstveni dom Novo mesto
Št. 085-04-3/01-14
Ob-53007
1. Naročnik: Občina Dravograd.
2. Naslov naročnika: Trg 4. julija 7,
2370 Dravograd, tel. 02/878-30-11, faks
02/878-32-84, elektronski naslov: lili@dravograd.si.
3. Datum izbire: 18. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: oprema in montaža kegljišča v Športnem centru v Dravogradu.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Devetka d.o.o., Podjetje za trgovino in marketing, Valburga 41,
1216 Smlednik.
7. Pogodbena vrednost: 18,492.600
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,666.777,76 SIT in 18,492.600
SIT.
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3. skupina: ponudbena cena, garancijski rok, servis (odzivnost, kadri, plačilni pogoji, morebitne druge ugodnosti);
4. skupina: ponudnik ni izbran, ker ponujeni artikli ne ustrezajo potrebam naročnika;
5. skupina: ponudbena cena, servis (odzivnost, kadri), reference, plačilni pogoji, garancijski rok, morebitne druge ugodnosti.
7. skupina: razpis ni uspel, ker je ponudbo oddal samo en ponudnik.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. in 2. skupina: Intertrade ITS d.d., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana,
3. 5. in 6. skupina: Xenya d.o.o., Celovška 172, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: 2,009.824,96 SIT brez vključenega DDV,
2. skupina: 6,355.316,10 SIT brez
vključenega DDV,
3. skupina: 606.650 SIT brez vključenega DDV,
5. skupina: 3,008.900 SIT brez vključenega DDV,
6. skupina: 260.370 SIT brez vključenega DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. skupina: 3,
2. skupina: 3,
3. skupina: 3,
4. skupina: 3,
5. skupina: 3,
6. skupina: 5,
7. skupina: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1.
skupina:
2,876.936
SIT,
2,009.824,96 SIT brez vključenega DDV,
2.
skupina:
6,556.587
SIT,
6,355.316,10 SIT brez vključenega DDV,
3. skupina: 738.440 SIT, 606.650 SIT
brez vključenega DDV,
5. skupina: 3,008.900 SIT, 1,481.900
SIT brez vključenega DDV,
6. skupina: najvišja 1,997.612,60 SIT,
260.370 SIT brez vključenega DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2001.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Merkur d.d. Naklo, Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo.
7. Pogodbena vrednost: 89,739.500
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: pet.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 90,997.767,86 SIT brez DDV,
89,739.500 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: 24. 7. 2001.
Rudnik Trbovlje - Hrastnik
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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: Ob-48413.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2001.
Občina Dravograd
Ob-53051
1. Naročnik: Kmetijski inštitut Slovenije.
2. Naslov naročnika: Hacquetova 17,
1000 Ljubljana, tel. 28-05-262, faks
28-05-255.
3. Datum izbire: 12. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: NIR analizator, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izbrana je bila ponudba, ki
je po točkovanju ponudbene cene, celovitost ponudbe glede osnovnih in dodatnih
zahtev, tehničnih karakteristik, garancijskega roka, nudenja servisa, uvajanja in reference dobila največje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Labena, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 130.
7. Pogodbena
vrednost:
22,836.937,80 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
22,836.937,80
SIT,
16,607.937,50 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: 24. 7. 2001.
Kmetijski inštitut Slovenije
Št. 295/14-10/2001
Ob-53052
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.
3. Datum izbire: 21. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: računalniška oprema.
1. skupina: strežniki – 2 kom,
2. skupina osebni računalniki – 31
kom,
3. skupina: monitorji – 11 kom,
4. skupina: tipkovnice in miške – 60
kom,
5. skupina: tiskalniki – 21 kom (okvirno),
6. skupina: komunikacijska oprema
– 4 kom,
7. skupina: nadgradnja obstoječih
strežnikov – 1 kom.
Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1.,2. in 6. skupina: ponudbena cena,
garancijski rok, servis (odzivnost, kadri), reference, plačilni pogoji, morebitne druge
ugodnosti;

Ob-53053
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
03/56-26-642.
3. Datum izbire: 1. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 1 kos vrtalna garnitura, Hrastnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, rok dobave, plačilni pogoji, fiksnost cen in zagotavljanje rezervnih delov. Ponudnik je bil izbran
na podlagi nižje ponudbene cene.

Št. 01/02
Ob-53060
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slovenska 35,
1505 Ljubljana, tel. 01/47-19-000.
3. Datum izbire: 11. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pisarniški material.
Kraj dobave: Banka Slovenije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najvišje število doseženih
točk v skladu z merili iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga Birooprema d.d., Dunajska 121, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 9,435.606,85
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,264.391,19 SIT, 9,435.606,85 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. 7. 2001.
Banka Slovenije
Št. 33/8-51
Ob-53118
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta 9,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-52-500, faks
03/56-26-122.
3. Datum izbire: 11. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: medicinski pripomočki, fco Splošna
bolnišnica Trbovlje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena ob
upoštevanju 19. in 20. člena navodil kandidatom za izdelavo ponudb.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
a) skupina A – obvezilni material: Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
b) skupina B – medicinski obliži in material za nego rane: Profarmakon international
d.o.o., Preradovičeva 20a, 2000 Maribor,
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c) skupina C1 – kirurška zaščita: Profarmakon international d.o.o., Preradovičeva
20a, 2000 Maribor,
d) skupina C2 – material za sterilizacijo:
Iris d.o.o., Ljubljana, Rimska c. 8, 1000
Ljubljana,
e) skupina C3 – brizge: Interpart d.o.o.,
Ljubjana, Cesta na Brdo 49, 1125 Ljubljana,
f) skupina C4 – igle, kanile: Profarmakon international d.o.o., Preradovičeva 20a,
2000 Maribor,
g) skupina C5 – material za respiratorne
terapije: Iris d.o.o., Ljubljana, Rimska c. 8,
1000 Ljubljana,
h) skupina C6 – medicinska plastika:
Hibiskus d.o.o., Ljubljana, Puhova 10,
1000 Ljubljana,
i) skupina D – material za oskrbo inkontinence: Profarmakon international d.o.o.,
Preradovičeva 20a, 2000 Maribor,
j) skupina E – rokavice: Sanolabor d.d.,
Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
k) skupna F – sredstva za higieno in
dezinfekcijo: Kemofarmacija d.d., Cesta na
Brdo 100, 1001 Ljubljana,
l) skupina G – sistemi za infuzijo in transfuzijo: Iris d.o.o., Ljubljana, Rimska c. 8,
1000 Ljubljana,
m) skupina H – material za vakumski
odvzem krvi: Kemofaramcija d.d., Cesta na
Brdo 100, 1001 Ljubljana,
n) skupina I – šivalni material: Johnson &
Johnson S.E. Podružnica Ljubljana, Šmartinska c. 140, 1000 Ljubljana,
o) skupina J – osterosintetski material:
naročilo ni bilo oddano, ker ni bilo dveh
kandidatov,
p) skupina K – rtg filmi in kemikalije:
Hibiskus d.o.o., Ljubljana, Puhova 10,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: (za obdobje 6
mesecev):
a) skupina – obvezilni material:
7,305.511,80 SIT,
b) skupina B – medicinski obliži in material za nego rane: 2,404.378,48 SIT,
c) skupina C1 – kirurška zaščita:
2,128.759,65 SIT,
d) skupina C2 – material za sterilizacijo:
1,126.676 SIT,
e) skupna C3 – brizge: 850.475,20 SIT,
f) skupina C4 – igle, kanile:
1,105.020,70 SIT,
g) skupina C5 – material za respiratorne
terapije: 1,547.740 SIT,
h) skupina C6 – medicinska plastika:
2,913.280,65 SIT,
i) skupina D – material za oskrbo inkontinence: 2,802.405 SIT,
j) skupina E – rokavice 2,069.433,40
SIT,
k) skupina F – sredstva za higieno in
dezinfekcijo: 1,765.788,98 SIT,
l) skupina G – sistemi za infuzijo in transfuzijo: 1,837.450 SIT,
m) skupina H – material za vakumski
odvzem krvi: 2,687.971 SIT,
n) skupina I – šivalni material:
4,511.795,15 SIT,
o) skupina J – osterosintetski material:
naročilo ni bilo oddano, ker ni bilo dveh
kandidatov,
p) skupina K – rtg filmi in kemikalije:
5,372.166,80 SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
a) skupina A – obvezilni material: 6,
b) skupina B – medicinski obliži in material za nego rane: 7,
c) skupina C1 – kirurška zaščita: 9,
d) skupina C2 – material za sterilizacijo:
8,
e) skupina C3 – brizge: 7,
f) skupina C4 – igle, kanile: 10,
g) skupina C5 – material za respiratorne
terapije: 5,
h) skupina C6 – medicinska plastika: 6,
i) skupina D – material za oskrbo inkontinence: 7,
j) skupina E – rokavice: 8,
k) skupina F – sredstva za higieno in
dezinfekcijo: 7,
l) skupina G – sistemi za infuzijo in transfuzijo: 4,
m) skupina H – material za vakumski
odvzem krvi: 6,
n) skupina I – šivalni material: 3,
o) skupina J – osteosintetski material: /
p) skupina K – rtg filmi in kemikalije: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) skupina A – obvezilni material:
8,065.522,40 SIT, 7,305.511,80,
b) skupina B – medicinski obliži in material za nego rane: 2,898.793 SIT,
2,404.378,48 SIT,
c) skupina C1 – kirurška zaščita:
2,530.403,33 SIT, 2,128.759,65 SIT,
d) skupina C2 – material za sterilizacijo:
1,890.924,56 SIT, 1,126.676 SIT,
e) skupina C3 – brizge: 3,784.646,50
SIT, 850.475,20 SIT,
f) skupna C4 – igle, kanile:
1,573.544,20 SIT, 1,105.020,70 SIT,
g) skupina C5 – material za respiratorne
terapije: 2,172.243,25 SIT, 1,547.740 SIT,
h) skupina C6 – medicinska plastika:
3,679.550,05 SIT, 2,913.280,65 SIT,
i) skupina D – material za oskrbo inkontinence: 4,496.822,50 SIT, 2,802.405 SIT,
j) skupina E – rokavice: 3,085.535 SIT,
2,069.433,40 SIT,
k) skupina F – sredstva za higieno in
dezinfekcijo:
2,515.299,25
SIT,
1,765.788,98 SIT,
l) skupina G – sistemi za infuzijo in transfuzijo. 2,857.224,75 SIT, 1,837.450 SIT,
m) skupina H – material za vakumski
odvzem krvi: 3,695.459 SIT, 2,687.971
SIT,
n) skupina I – šivalni material:
6,136.533,92 SIT, 4,511.795,15 SIT,
o) skupina J – osteosintetski material:
naročilo ni bilo oddano, ker ni bilo dveh
kandidatov,
p) skupina K – rtg filmi in kemikalije:
5,506.625,30 SIT, 5,372.166,80 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 11/01 z dne 16. 2. 2001,
Ob-43850.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2001.
Splošna bolnišnica Trbovlje

Št. 33/9-31
Ob-53119
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta 9,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-52-500, faks
03/56-26-122.
3. Datum izbire: 11. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dializni material, fco Splošna bolnišnica Trbovlje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena ob
upoštevanju 19. in 20. člena navodil kandidatom za izdelavo ponudb.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
a) dializatorji: LEK d.d., Ljubljana, Auremiana d.o.o., Sežana,
b) igle za dializo: Medis d.o.o., Ljubljana, Auremiana d.o.o. Sežana,
c) sistemi: LEK d.d., Ljubljana,
d) koncentrati: Lek d.d., Ljubljana,
e) set za brezacetatno biofiltracijo: Auremiana d.o.o. Sežana.
7. Pogodbena vrednost: (za obdobje 6
mesecev)
a) dializatorji: 9,711.559,90 SIT,
b) igle za dializo: 603.005,50 SIT,
c) sistemi: 2,464.020 SIT,
d) koncentrati: 8,240.400 SIT,
e) set za brezacetatno biofiltracijo:
16,628.703 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
36,200.187
SIT,
najnižja
10,815.228,75 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 11/01 z dne 16. 2. 2001,
Ob-43851.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2001.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Št. 400
Ob-53165
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik - Kopa.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204
Golnik, tel. 04/ 25-69-442.
3. Datum izbire: 21. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: oprema za CT diagnostiko.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena aparature, tehnične karakteristike - ekonomičnost delovanja aparature, investicijski pogoji, plačilni pogoji,
servisni pogoji, uspešnost poslovanja ponudnika, čas dobave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Siemens, d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 123,529.400
SIT brez vključenega DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 134,390.000 SIT - 97,293.000
SIT.
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– Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče,
– Mlekarna Planika d.o.o. Kobarid, Gregorčičeva 32, 5222 Kobarid,
– Pomurske mlekarne d.d., Industrijska
ulica 10, 9000 Murska Sobota;
4. skupina: kruh, pekovski izdelki in slaščice:
– Pekarna Vrhnika d.d., Idrijska 21,
1360 Vrhnika,
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofjlica,
– Žito d.d. Ljubljana, Šmartinska cesta
154, 1000 Ljubljana,
– Mlinotest Peks d.o.o., Kidričeva 53,
4220 Škofja Loka,
– Don Don d.o.o. Metlika, Po Stražišče,
Laze 16, 4000 Kranj;
5. skupina: žito in mlevski izdelki:
– Mlinotest Peks d.o.o., Kidričeva 53,
4220 Škofja Loka,
– Žito d.d. Ljubljana, Šmartinska cesta
154, 1000 Ljubljana,
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica;
6. skupina: sadje, zelenjava in stročnice:
– Agro Mrkac d.o.o., Cesta v Šmartno
29, 1000 Ljubljana,
– Drinovec Rajko, Okroglo 1 a, 4202
Naklo;
7. skupina: konzervirani izdelki:
– Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo,
– Osnova d.o.o. Ljubljana, Černetova
31, 1000 Ljubljana;
8. skupina: zamrznjeni izdelki iz testa:
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica,
– Žito d.d. Ljubljana, Šmartinska cesta
154, 1000 Ljubljana;
9. skupina: zamrznjena živila:
– Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,
4000 Kranj,
– Agro Mrkac d.o.o., Cesta v Šmartno
29, 1000 Ljubljana;
10. skupina: sadni sokovi in sirupi:
– Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo,
– Osnova d.o.o., Ljubljana, Černetova
31, 1000 Ljbuljana,
– Gusto, Avgust Gregorčič s.p., Gabrovka 7, 1274 Gabrovka - samo za OŠ Ivana
Cankarja;
11. skupina: olja in izdelki:
– Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,
4000 Kranj,
– Osnova d.o.o. Ljubljana, Černetova
31, 1000 Ljubljana;
12. skupina: jajca:
– Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo;
13. skupina: ostalo prehrambeno blago:
– Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo,
– Osnova d.o.o. Ljubljana, Černetova
31, 1000 Ljubljana,
– PS Mercator d.d. Ljubljana, Dunajska
107, 1000 Ljubljana .
7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: 18,610.965,00 SIT,
18,756.832,50 SIT, 18,134.618,70 SIT;
2. skupina: 1,154.250,00 SIT;
3. skupina: 9,797.681,00 SIT,
11,353.405,50 SIT, 16,928.679,50 SIT,
10,845.512,71 SIT;

4. skupina: 12,635.250,00 SIT,
11,513.474,70 SIT, 10,779.105,00 SIT,
8,434.800 SIT, 11,756.745 SIT;
5. skupina: 645.590 SIT, 787.795 SIT,
924.046,38 SIT;
6. skupina: 7,120.800 SIT, 702.000
SIT;
7. skupina: 6,156.573,01 SIT,
5,789.556 SIT;
8.
skupina:
1,832.706
SIT,
2,357.176,50 SIT;
9. skupina: 1,238.437,20 SIT,
1,348.500 SIT;
10. skupina: 6,808.326,26 SIT,
5,903.085,60 SIT, 3,407.220 SIT;
11. skupina: 1,261.011,06 SIT,
1,560.465 SIT;
12. skupina: 336.960 SIT;
13. skupina: 4,887.111,33 SIT,
5,145.444 SIT; 2,984.729,31 SIT. Naročnika sta z izbranimi izvajalci sklenila ločene
pogodbe, v katerih sta se obvezala, da bosta od vsakega izbranega dobavitelja tekom
izvajanja naročila dobavila živila najmanj v
višini 20% pogodbene vrednosti.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 33.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina: 18,756.832,50 SIT,
6.452.025,00 SIT,
2. skupina: 1,442.812,50 SIT,
1,154.250 SIT,
3. skupina: 16,928.679,50 SIT,
7,050.823,50 SIT,
4. skupina: 14,039.250 SIT, 8,434.800
SIT,
5. skupina 1,032.970,22 SIT, 645.590
SIT,
6. skupina: 11,083.392 SIT, 694.200
SIT,
7. skupina: 6,156.573,01 SIT, 14.160
SIT,
8. skupina: 2,357.176,50 SIT,
1,832.706 SIT,
9. skupina: 1,604.857,50 SIT,
1,159.709,40 SIT,
10. skupina: 6,808.326,26 SIT,
3,407.220 SIT,
11.
skupina:
1,560.465
SIT,
1,261.011,06 SIT,
12. skupina: 336.906 SIT, 294.840
SIT,
13.
skupina:
5,145.444
SIT,
2,984.729,31 SIT .
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnika sta po izdaji obvestila o
dodelitvi naročila najprej prejela zahtevo ponudnika za obrazloženo obvestilo, ki mu je
bilo v zakonsko določenem roku posredovano. Ponudnik je vložil zahtevo za revizijo
postopka, ki sta jo naročnika sprejela in
delno spremenila obvestilo o oddaji naročila, in sicer v delu, ki se nanaša na izbiro
ponudnikov za 4. skupino. Ponudnik je po
odločitvi naročnikov, v zakonskem roku, odstopil od zahteve za revizijo. Po rešitvi zahteve za revizijo postopka sta naročnika z
izbranimi ponudniki sklenila pogodbe, z veljavnostjo do 31. decembra 2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
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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: 5. 4. 2001.
Bolnišnica Golnik - Kopa
Ob-53166
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik - Kopa.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204
Golnik, tel. 04/ 25-69-442.
3. Datum izbire: 5. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: ultrazvočni aparat za kardiološki laboratorij.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena aparature, plačilni pogoji, čas garancije, rok dobave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gorenje GTI, d.o.o.,
Partizanska 12, 3320 Velenje.
7. Pogodbena vrednost: 35,999.000
SIT brez vključenega DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 38,350.000 SIT - 30,170.435 SIT
(cena ne vključuje 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: 25. 5. 2001.
Bolnišnica Golnik - Kopa
Ob-53183
1. Naročnik: Osnovna šola Ivana Cankarja in Osnovna šola Antona Martina Slomška.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Ivana Cankarja, Lošca 1, 1360 Vrhnika, tel.
01/750-51-50, telefaks 01/755-75-40 in
Osnovna šola Antona Martina Slomška, Pod
Hrušovco 33, 1360 Vrhnika, tel.
01/755-80-50, telefaks 01/755-80-61.
3. Datum izbire: 14. maj 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava živil, fco naslov naročnikov šolski kuhinji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 60 točk, strokovna
priporočila (reference) do 20 točk, odzivni
čas za interventna naročila do 20 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. skupina: meso in mesni izdelki:
– Mesarstvo Blatnik d.o.o. Ljubljana, Selska 46, 1291 Škofjlica,
– Litijska Mesarija d.d. Litija, Slatina 1,
1275 Šmartno pri Litiji,
– Mesnine dežele Kranjske d.d., Kolodvorska 23, 1330 Kočevje;
2. skupina: ribe:
– Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš;
3. skupina: mleko in mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva
ulica 63, 1000 Ljubljana,
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. julij 2001.
Osnovna šola Ivana Cankarja in
Osnovna šola Antona Martina Slomška

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. 351-01-5/01-14
Ob-53006
1. Naročnik: Občina Dravograd.
2. Naslov naročnika: Trg 4. julija 7,
2370 Dravograd.
3. Datum izbire: 18. junij 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradbeno obrtniška in
instalacijska dela za izgradnjo kegljišča
v Športnem centru v Dravogradu.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– obseg in rok garancije (odzivni rok,
rok za odpravo napak),
– dosedanje reference ponudnika in morebitnih podizvajalcev na enakih ali sorodnih delih,
– usposobljenost ponudnika (splošna).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Kograd IGEM Dravograd d.d., Selovec 83, 2373 Šentjanž pri
Dravogradu.
7. Pogodbena vrednost: 33,745.050,61
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 19,496.049 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 36,679.612,52 SIT in 33.745.050,61
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-48412.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2001.
Občina Dravograd
Št. 3512-1/01
Ob-53008
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Mestna občina Koper, Urad za nepremičnine, Verdijeva 6,
6000 Koper, tel. 05/66-46-285.
3. Datum izbire: 23. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: komunalno opremljanje
območja med ankaransko vpadnico, cesto »A«, »B« in »C« zazidave kare ob
vzhodni vpadnici in kare ob Kolodvorski
ulici v Kopru.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidro Koper d.o.o., Obrtniška 15, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 215,712.599,58
SIT – brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo je oddano na podlagi medsebojne pogodbe št. 403-172/96 z dne
20. 3. 1996 in pogodbe št. k3512-1/01 z
dne 23. 7. 2001.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem listu Republike Slovenije: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2001.
Mestna občina Koper
Št. 48/01
Ob-53009
1. Naročnik: Občina Ljubno.
2. Naslov naročnika: Cesta v Rastke
12, 3333 Ljubno ob Savinji, obcina.ljubno@siol.net.
3. Datum izbire: 21. maj 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: II. faza izgradnje prizidka k OŠ Ljubno ob Savinji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
za A/ I.+II.sklop (gradbeno obrtniška dela, instalacije in zunanja ureditev): cena
(60%), plačilni pogoji (25%), referenčni objekti (10%), usposobljenost (5%),
za B/ III. sklop (oprema): cena (65%),
plačilni pogoji (25%), referenčni objekti
(5%), usposobljenost (5%).
Ponudbi izbranih izvajalcev sta najvišje
ocenjeni glede na razpisana merila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
A/ Vegrad, d.d., Prešernova 9a, 3320
Velenje,
B/ Inventa Begunje d.o.o., Begunje 1,
4275 Begunje na Gorenjskem.
7. Pogodbena vrednost:
A/ 117,937.868 SIT + 19% DDV =
140,346.063 SIT,
B/ 18,299.908 SIT + 19% DDV =
21,776.891 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A/ 146,117.894,60 SIT, 116,759.837,60
SIT,
B/ 23,620.719 SIT, 18,299.908 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 Republike Slovenije:
19. 1. 2001.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 7. 2001.
Občina Ljubno

Št. 640-6/01
Ob-53054
1. Naročnik: Mestna občina Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Kardoševa 2,
9000 Murska Sobota, tel. 02/531-100.
3. Datum izbire: 22. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova obstoječih sanitarij v OŠ I. v Murski Soboti.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, garancijski
rok, rok izvedbe, plačilni pogoji. Zbrano največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeništvo Lendava
d.o.o., Partizanska 93, Lendava.
7. Pogodbena
vrednost:
14,875.392,70 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,557.515,84 SIT, 14,440.294
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: 25. 7. 2001.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2001.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 103-163/01
Ob-53055
1. Naročnik: Občina Lovrenc na Pohorju, 2344 Lovrenc na Pohorju.
2. Naslov naročnika: Spodnji trg 8,
2344
Lovrenc
na
Pohorju,
tel.
02/675-16-01, faks 676-06-21.
3. Datum izbire: 16. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: preureditev podstrešja
– faza II – obnova strehe – varianta b, na
Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju, Šolska ul. 6, 2344 Lovrenc na Pohorju.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, reference
s priporočili in plačilni pogoji, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v
razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeništvo Fišinger Vera, s.p., Titova 38, 2310 Slovenska Bistrica.
7. Pogodbena vrednost: 12,798.890,30
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 9,934.870 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
13,854.989,70
SIT,
12,798.890,30 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: 24. 7. 2001.
Občina Lovrenc na Pohorju

Št.
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3. Datum izbire: 11. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ogrevanja in ureditev hlajenja v poslovni stavbi
Verovškova 70.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IMP Promont Montaža,
d.o.o., Pot k sejmišču 30, Ljubljana - Črnuče.
7. Pogodbena vrednost (brez DDV):
49,019.075,60 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 74,215.988 SIT, 49,019.075,60 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: 25. 7. 2001.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija temeljev jeklenih konstrukcij daljnovodnih stebrov na
DV 110 kV Ilirska Bistrica–Matulji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– skupna ponudbena cena (87%),
– plačilni pogoji (3%),
– reference ponudnika (10%).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektroservisi, d.d., Glavarjeva 14, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 30,294.780,17
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 19,000.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 61,371.093,90 SIT, 30,294.780,17
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: 20. 7. 2001.
Elektro - Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije
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Št. 06/01
Ob-53056
1. Naročnik: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00,
faks 03/896-11-27.
3. Datum izbire: 4. julij 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba kanalizacije Hrastovec – kanal 1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: po razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nivig Josip Petrak s.p.
Stantetova 13, 3320 Velenje.
7. Pogodbena vrednost: 53,493.460,97
SIT vključno z 19% DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: devet ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 80,759.394,20 SIT vključno z 19%
DDV, 48,592.446,61 SIT vključno z 19%
DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 7. 2001.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Št. 01/01
Ob-53061
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slovenska 35,
1505 Ljubljana, tel. 01/47-19-000.
3. Datum izbire: 12. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: zamenjava oken in senčil.
Kraj izvedbe: Banka Slovenije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najvišje število doseženih točk
v skladu z merili iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Alu Alprem d.o.o., Ljubljanska cesta 15, 1241 Kamnik.
7. Pogodbena vrednost: 37,180.955
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 45,126.533,83 SIT, 37,180.955
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. 7. 2001.
Banka Slovenije
Ob-53116
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 01/588-92-02,
telefaks 01/588-96-09.

Št. 35205-11/01-27
Ob-53133
1. Naročnik: Občina Tišina.
2. Naslov naročnika: Tišina 4, 9251 Tišina, tel. 02/53-91-710.
3. Datum izbire: 13. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije
naselij Petanjci, Murski Petrovci, Sodišinci, Gederovci, Krajna.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbe so bile ocenjene
na podlagi naslednjih meril:
– cena – največ 60 točk,
– plačilni pogoji – največ 25 točk,
– reference – največ 8 točk,
– finančna usposobljenost – največ 7
točk.
Najugodnejša je ponudba, ki je zbrala
najvišje skupno število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Pomgrad d.d., Bakovska cesta 31, 9000 Murska Sobota.
7. Pogodbena
vrednost:
312,329.636,42 SIT (brez 19% DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
446,601.899,50
SIT,
310,507.884,67 SIT (vse brez 19% DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 7. 2001.
Občina Tišina
Št. 64/2219/2001
Ob-53131
1. Naročnik: Elektro - Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42.
3. Datum izbire: 17. 7. 2001.

Ob-53152
1. Naročnik: Komunala Novo mesto
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,
8000 Novo mesto, tel.: 07/3932-450, telefax: 07/3932-505.
3. Datum izbire: 18. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja vodovoda Križi
– Vrhovo, III. faza – vodohran Križi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GPI Tehnika d.o.o., Dol.
Kamence 56, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 22,064.746,22
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja 24,001.023,99 SIT, najnižja: 22,064.746,22 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 22-23 z dne 30. 3. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2001.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Št. 350-05-3/00
Ob-53155
1. Naročnik: Občina Izola.
2. Naslov naročnika: Sončno nabrežje
8, Izola, tel. 05 6600100.
3. Datum izbire: 27. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradbena, strojna in inštalacijska dela za izgradnjo fekalne in
meteorne kanalizacije in čistilne naprave v Cetorah nad Izolo.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba, reference ponudnika in kadra,
zadostni lastni kader za izvedbo in vodenje
del, zadostni kapaciteti mehanizacije za izvedbo del, finančne sposobnosti podjetja,
referenc podjetja pri gradnji čistilne naprave
in ponujenih cenah bistvenih postavk, ki se
nanašajo na izvedbo kanalizacije in gradbenih del čistilne naprave, s podano osnovo v
kalkulativnih elementih ponudbe.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gramar d.o.o., Ul. B. Jakca 7, Portorož.
7. Pogodbena vrednost: 46,942.341,55
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 5,148.929 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
59,287.011,55
SIT,
45,739.822,93 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 7. 2001.
Občina Izola
Ob-53220
1. Naročnik: Občina Žetale.
2. Naslov naročnika: Žetale 1, 2287
Žetale.
3. Datum izbire: 16. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj,
ter kraj izvedbe: modernizacija dela občinske ceste JP 741220 Dobrina- Marinja vas v naselju Nadole.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, reference, finančna usposobljenost.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj d.d.,
Zagrebška 49/a, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 28,369.906,75
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število sprejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 42,898.123,77 SIT, 28,369.906,75
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 7. 2001.
Občina Žetale
Ob-53222
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 5. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: krpanje asfalta in hidroizolacije na objektih AC v letu 2001.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena. Ponudba uspešnega
pondunika je bila izbrana ob upoštevanju
navedenega merila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 62,183.152,50
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 65,572.879,40 SIT, 62,183.152,50
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
22-23 z dne 30. 3. 2001, Ob-45866.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
Št. 40-12/2001
Ob-53010
1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 10,
2310 Slovenska Bistrica.
3. Datum izbire: 21. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava
PGD-PZI dokumentacije za projekt Prizidek k zdravstvenemu domu v Slovenski
Bistrici.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila: cena storitve, reference pri izdelavi projektne dokumentacije
v zdravstvu v zadnjih petih letih, druge ugodnosti. Izbrani ponudnik je ponudil najugodnejšo ceno, reference so ugodne, dodatno je ponudil brezplačni projektantski nadzor.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: TMD Invest d.o.o., Prešernova 30, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 7,850.079
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najnižja ponudba za sklop 1 (Zdravstveni dom z okoljem): 7,186.475,50 SIT,
za sklop 2 (Lekarna): 663.603,50 SIT, najvišja ponudba za sklop 1: 8,478.750 SIT,
za sklop 2: 1,517.250 SIT.

11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba podpisana dne 14. 7.
2001.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 5. 2001.
Občina Slovenska Bistrica
Št. 3521-1/01
Ob-53011
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,
6000 Koper.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba
ukrepov za učinkovito rabo energije in s
tem znižanje stroškov, ki jih ima naročnik s plačilom porabljene energije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: predložena je bila samo ena
ponudba, ki je bila kot nepravilna zavrnjena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 4 z dne 19. 1. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2001.
Mestna občina Koper
Št. 1/10-5
Ob-53049
1. Naročnik: SNG Opera in balet Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 1,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 28. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: varovanje
objekta naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena in garancija za
resnost ponudbe.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sintal, d.d., Zaloška 143,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 4,692.514
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,576.463 SIT, 12,896.138 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 38 z dne 18. 5. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2001.
Opera in balet Ljubljana
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ško, Slovenija, tel. 00386/7/4802-436,
tel. 00386/7/4921-528.
3. Datum izbire: 23. 7. 2001 (pogodba
sklenjena 24. 7. 2001).
4. Vrsta in obseg storitev: inženirska
podpora na optimizaciji obratovanja
NEK-a – optimizacija poprečne temperature hladila v sedici (Tavg Optimization).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila na podlagi
3. točke 110. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: WESTINGHOUSE ELECTRIC EUROPE Boulevard Paepsem 20,
1070 Brussels, Belgium.
7. Pogodbena vrednost: 78.100 EUR.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 7. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

ne službe toplotne obdelave klavničnih
odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: pravočasno je prispela le
ena nepravilna ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: koncedent bo oddal koncesijo po 1.
točki drugega odstavka 20. člena Zakona o
javnih naročilih.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS št. 35 z dne 11. 5.
2001, Ob-48391, št. 322-01/2000-3.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2001.
Vlada Republike Slovenije
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Št. 1/10-5
Ob-53050
1. Naročnik: SNG Opera in balet Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 1,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 28. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje
prostorov na objektu naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena in garancija za
resnost ponudbe.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Čistoča, d.o.o., Lobodova 18, 1236 Trzin.
7. Pogodbena vrednost: 6,900.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,600.486 SIT, 5,481.664 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 38 z dne 18. 5. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2001.
Opera in balet Ljubljana
Št. 01/01
Ob-53059
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slovenska 35,
1505 Ljubljana, tel. 01/47-19-000.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: svetovanje
in izobraževanje pri nadgradnji na področju sistema SAP R/3.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: do določenega roka za oddajo ponudb sta bili naročniku predloženi
dve pravočasni ponudbi. Pri pregledu in
analizi ponudb se je ugotovilo, da je samo
ena ponudba pravilna, saj je druga izkazovala negativne podatke po BON obrazcih,
kar je bil izločilni kriterij po razpisni dokumentaciji. Komisija je tako razpolagala samo z eno pravilno ponudbo.
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: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2001.
Banka Slovenije
Ob-53117
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Kr-

Št. 351-41/2001-04
Ob-53163
1. Naročnik: Občina Muta.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 17,
2366 Muta, tel. 02/876-18-23.
3. Datum izbire: sklep o zavrnitvi vseh
ponudb z dne 4. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
lokalnih in uličnih cest ter javnih poti v
Občini Muta za obdobje 2001-2006.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference. Zaradi nezadostnih razpoložljivih sredstev v proračunu Občine Muta za leto 2001 naročnik ni
sprejel odločitve o izbiri izvajalca.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: naročnik ni dodelil naročilo nobenemu ponudniku.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,818.400 SIT, 7,070.652 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: 30. 7. 2001.
Občina Muta
Št. 327-02/2000-13
Ob-53191
1. Naročnik: Vlada Republike Slovnije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 20,
Ljubljana.
3. Datum izbire: 26. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: oddaja koncesije za opravljanje gospodarske jav-

Ob-53224
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 15. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: prenos lege
gradbene parcele avtoceste z deviacijami in regulacijami in izdelava parcelacijskih načrtov za avtocestni odsek Krška vas – Obrežje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za ocenitev ponudbe
so bila poleg ponudbene cene tudi kadrovska sestava ponudnika, rok izvedbe in reference. Ponudba uspešnega ponudnika je
bila izbrana ob upoštevanju navedenih meril.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ljubljanski geodetski biro
d.d., Cankarjeva 1/IV, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 25,668.300
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,668.300 SIT, 17,850.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45651.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-53225
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.
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3. Datum izbire: 15. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
storitev pridobivanja objektov in razreševanje problematike rušencev za potrebe gradnje AC Krška vas – Obrežje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za ocenitev ponudbe
so bila poleg ponudbene cene tudi kadrovska sestava ponudnika in reference. Ponudba uspešnega pondunika je bila izbrana
ob upoštevanju navedenih meril.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Zavod za prostorsko,
komunalno in stanovanjsko urejanje Grosuplje d.o.o., Taborska cesta 3, 1290 Grosuplje, za katastrske občine pod točko II.a
in Odvetnik Franc Kovačič, Koroška 2a,
1000 Ljubljana skupaj z GOB d.o.o., Dragomer, Pot na Polane 3, 1351 Brezovica
pri Ljubljani za katastrske občine pod točko II.b.
7. Pogodbena vrednost: za k.o. pod
točko II.a 66,021.200 SIT in za k.o. pod
točko II.b 61,475.400 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za k.o. pod točko II.a
97,599.833,31 SIT in 66,021.200,00 SIT
ter za k.o. pod točko II.b 71,915.666,65
SIT in 48,647.200,00 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45527.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 1/01-581/1-S
Ob-52337
1. Naročnik: Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije,
Gregorčičeva 3, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: Zavod osnovne
zdravstvene dejavnosti Celjske regije, Gregorčičeva
3,
3000
Celje,
tel.
03/54-346-11, faks 03/54-346-14.
3. Datum izbire: 16. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje ordinacijskih in poslovnih prostorov za ZD
“dr. Jožeta Potrate” Žalec, ZD Šmarje
pri Jelšah in ZD Sevnica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference ter kadrovska struktura in strokovne reference zaposlenih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ker je bila samo ena ponudba pravilna naročilo ni bilo oddano.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: razpis bo ponovljen.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 50 z dne 15. 6. 2001,
Ob-50537.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2001.
Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti Celjske regije

Javni razpisi
Popravek
Ob-53145
Pospeševalni center za malo gospodarstvo, Dunajska 156, 1000 Ljubljana objavlja
popravek javnega razpisa
za sofinanciranje aktivnosti mreže LPC
in RPC na področju pospeševanja
podjetništva za obdobje 2001 –2003,
objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 61-62 z dne 27. 7.
2001
V objavljenem javnem razpisu se spremeni besedilo 3. točke, tako da se ta v
celoti glasi:
3. Obseg in način dodeljevanja sredstev
Pod točko 1. razpisa bo:
– PCMG sofinanciral aktivnosti LPC in
RPC do višine 50% stroškov, kar pomeni da
bo skupna vrednost sofinanciranja aktivnosti v letu 2001 po posameznem LPC/ORA
znašala do 2,5 mio SIT oziroma do 1 mio
SIT za posamezen RPC/RRA.
Za leti 2002 in 2003 bo PCMG sofinanciral posamezne aktivnosti LPC/ORA in
RPC/RRA v zgornjih okvirih, v odvisnosti od
razpoložljivih proračunskih sredstev, do višine 50% stroškov in na osnovi posebnih
meril in kriterijev, ki bodo upoštevala deleže
fiksnega in variabilnega financiranja, ekonomsko zaostajanje regije oziroma območij
iz katerih izhaja prijavitelj, velikost območja,
število gospodarskih enot, število brezposelnih na območju, ki ga pokriva posamezni
LPC, RPC/RRA, ciljna naravnanost aktivnosti in projektov ter skladnost s cilji in prioritetami programa pospeševanja podjetništva
in konkurenčnosti oziroma Programa PCMG
in drugo.
S prijavitelji, katerih pogodbene obveznosti iz leta 2001 ne bodo ocenjene pozitivno, PCMG za leti 2002 in 2003 ne bo sofinanciral aktivnosti.
Pod točko 2. razpisa bo:
– PCMG sofinanciral aktivnosti vzpostavitve LPC na območjih, ki dosedaj niso bila
pokrita z mrežo LPC do višine 50% stroškov
in sicer tako, da bo skupna vrednost sofinanciranja aktivnosti v letu 2001 do 1 mio
SIT na vzpostavljeni LPC. Za leti 2002 in
2003 bo PCMG sofinanciral aktivnosti vzpostavljenih LPC po pogojih kot za že delujoče LPC/ORA iz prve točke razpisa.
Pod točko 3. razpisa bo:
– PCMG sofinanciral pripravo podjetniških projektov povezanih s prestrukturirnjem
železarske industrije, ki jih bodo oblikovali

LPC/ORA in RPC na Koroškem in Gorenjski regiji do višine 50% stroškov, s tem, da
je skupna višina sredstev namenjenih sofinanciranju priprave podjetniških projektov v
letu 2001 do 25 mio sit.
2. PCMG bo izbranim prijaviteljem dodelil sredstva po naslednjem principu:
Pod točko 1. in 2. razpisa bo v letu 2001
dodelil sredstva, in sicer:
– 70% ob podpisu pogodbe
– 30% po prejemu poročila o izvedenih
aktivnostih v letu 2001, vendar najkasneje
do 15. 1. 2002
Za obdobje 2002-2003 bodo sredstva
dodeljena na osnovi aneksov k pogodbam
za leto 2001 in sicer:
– 50% po prejemu prvega poročila,
– 30% po prejemu vmesnega poročila,
– 20% po prejemu zaključnega poročila.
Pod točko 3. razpisa bo v letu 2001
dodelil sredstva, in sicer:
– 30% ob podpisu pogodbe
– 70% po prejemu poročila o pripravi
projekta.
Ostali pogoji objavljenega javnega razpisa ostanejo nespremenjeni.
Pospeševalni center
za malo gospodarstvo (PCMG)
Ob-53132
Žirija javnega anonimnega natečaja za
avtorska dela z glasbenega (instrumentalno/vokalno/scensko delo) in literarnega področja (dramsko/pesniško/prozno delo),
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 113 z
dne 8. 12. 2000 in v Delu 9. 12. 2000,
objavlja
izid natečaja
Na natečaj je prispelo 81 del. Žirija je
soglasno ugotovila, da med njimi ni takšnega, ki bi zaslužilo nagrado.
Ministrstvo za kulturo
Št. 321-13-128/01
Ob-53092
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56, 58 objavlja na podlagi 135.
člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 54/00) in Uredbe o uvedbi finančnih
intervencij za ohranjanje in razvoj morskega
in sladkovodnega ribištva (Uradni list RS, št.
56/01).
javni razpis
1. Predmet javnega razpisa
So sredstva, ki se bodo dodelila za subvencioniranje programov:
– izgradnja novih zmogljivosti za vzrejo
in predelavo sladkovodnih rib;
– posodobitve vzrejnih zmogljivosti za
vzrejo avtohtonih vrst rib za poribljavanje
odprtih voda.
2. Višina sredstev
Višina sredstev za navedeni namen je
določena z Uredbo o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj morskega in
sladkovodnega ribištva (Uradni list RS, št.
56/01) in znaša za proračunsko postavko:
PP 1449 - izgradnja novih zmogljivosti
za vzrejo in predelavo sladkovodnih rib in
posodobitve vzrejnih zmogljivosti za vzrejo
avtohtonih vrst rib za poribljavanje odprtih
voda- 38,041.000 SIT.
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Vloge bo pregledala in ocenila komisija,
ki jo za ta namen imenuje minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
7. Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog bo 10. 9. 2001
ob 13. uri v sejni sobi št. 735 na Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56, 58.
8. Obvetilo o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni v roku 8 dni od dneva javnega odpiranja ponudb.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

II. Kriteriji za dodelitev sredstev
1. Predvidena višina podpore za napravo nasada jagod je 400.000 SIT na hektar
neto površine nasada jagod.
2. V primeru večjega števila ustreznih
vlog kot je pričakovano, bo Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja višino podpore uskladila glede na razpoložljiva sredstva
in število vlog.
3. Upravičenec ima pravico do podpore
v primeru, da je površina na novo napravljenega nasada vsaj 0,15 ha in da znaša gostota sajenja vsaj 40.000 sadik/hektar neto
površine.
4. Pri obnovi nasada morajo biti zastopane sorte jagod, ki so priporočene za pridelovanje v Sloveniji in so uvrščene v sadni
izbor za Slovenijo. Izjemoma lahko upravičenec uveljavlja podporo za sorte, ki niso v
sadnem izboru, če si predhodno pridobi
pozitivno mnenje Kmetijskega inštituta Slovenije za introdukcijo sorte.
III. Vsebina zahtevka
1. Za dodelitev podpore za napravo nasada jagod mora biti zahtevek vložen na
izpolnjenem obrazcu »Vloga za dodelitev
podpore: nasad jagod« (ta obrazec je skupaj z navodili za izpolnjevanje sestavni del
tega razpisa in objavljen skupaj z njim).
Obrazec je na voljo pri območnih enotah
kmetijsko svetovalne službe in na domači
strani
ministrstva
(http://www.gov.si/mkgp/ pod »subvencije 2001-javni razpisi-obrazci«).
2. Izpolnjenemu obrazcu je treba priložiti:
– originalen račun za nakup sadik jagod
ali kopija računa z originalnim žigom in podpisom prodajalca, z datumom od 1. 1. 2001
do najkasneje 8. 9. 2001;
– kopijo katastrskega načrta s šrafirano
parcelo oziroma delom parcele ter podčrtano parcelno številko, na kateri je napravljen
nasad jagod;
– zemljiškoknjižni izpisek, če je iz njega
razvidna tudi površina parcele, ali izpis iz
katastra za parcele, kjer poteka obnova (v
primeru lastništva lahko tudi posestni list)
vključno z zemljiškoknjižnim izpiskom. Izpis
iz katastra in zemljiškoknjižni izpisek v času
vložitve zahtevka ne smeta biti starejša od
šestih mesecev;
– če upravičenec ni lastnik zemljišča,
mora poleg dokumentov lastnika iz prejšnje
alinee priložiti tudi kopijo pogodbe o zakupu zemljišča in soglasje lastnika oziroma
solastnikov, da dovoljujejo napravo nasada
jagod; pogodba o zakupu zemljišča in soglasje lastnika oziroma solastnikov sta potrebna tudi v primeru, če sta lastnik oziroma
solastnik in najemnik v ožjem sorodstvenem
razmerju; če je upravičenec solastnik zemljišča, mora za ostale solastnike s katerimi
je v sorodu v prvem dednem redu poleg
dokumentov iz prejšnje alinee priložiti tudi
soglasje, da dovoljujejo napravo nasada jagod; za solastnike s katerimi ni v sorodu v
prvem dednem redu, mora soglasju priložiti
tudi kopijo pogodbe o zakupu zemljišča .
IV. Informacije
Vse informacije o razpisu lahko dobite
pri naslednjih svetovalcih, ki pripravijo tudi
del dokumentacije za razpis:
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3. Pogoji za pridobitev subvencije
Upravičenci do subvencij po tem razpisu
so pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost ribištva, ribogojstva oziroma ribiških storitev, s stalnim prebivališčem
oziroma sedežem v Republiki Sloveniji in ki
izpolnjujejo pogoje, določene v tem razpisu.
Sredstva se bodo dodelila za podporo
investicijam, ki so se pričele po 1. 1. 1999.
Do 25% višine predračunske vrednosti je
potrebno predložiti potrjene račune o nabavljenem materialu in opremi ter opravljenem delu.
Dodatni pogoji za pridobitev subvencij
za posamezne namene:
– za pravne osebe izpisek iz sodnega
registra star največ dva meseca;
– za samostojne podjetnike potrdilo o
vpisu v register samostojnih podjetnikov, ki
ga vodi pristojni davčni urad;
– za pridobitev subvencije za investicije
v sladkovodno ribogojstvo oziroma predelavo rib za trg je potrebno dokončno gradbeno oziroma enotno dovoljenje za gradnjo
objekta za vzrejo sladkovodnih rib za trg ali
za predelavo sladkovodnih rib oziroma pravnomočna odločba o dovolitvi priglašenih
del, če gre za obnovo oziroma posodobitev
obstoječega objekta že namenjenega za
vzrejo sladkovodnih rib za trg;
– pri izbiri vlog za subvencioniranje izgradnje zmogljivosti za vzrejo sladkovodnih
rib za trg se bodo upoštevali investicijski
programi nad 5 000kg letne proizvodnje;
– pri izbiri vlog za subvencioniranje programov predelave sladkovodnih rib se bodo
upoštevale vloge s kapaciteto vzreje 10
000kg ali več;
– pri programih vzreje avtohtonih vrst rib
za poribljavanje odprtih voda se bodo
upoštevali programi vzreje sulca (Hucho hucho).
4. Merila za izbiro
Predračunska vrednost projekta in letna
kapaciteta vzreje oziroma predelave rib, ki
je sestavni del dokumentacije za izdajo gradbenega dovoljenja, oziroma pravnomočne
odločbe o dovolitvi priglašenih del, če gre
za obnovo oziroma posodobitev obstoječega objekta.
Upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev subvencije, pridobijo pravico do največ 25% vrednosti vlaganj.
Z upravičenci bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sklenilo pogodbe o koriščenju sredstev.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa,
vsak delavnik med 8. in 12. uro pri Karmen
Pavlič-Švalj, v sobi št. 749 na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56, 58 (tel. 01/478-9144).
6. Rok za predložitev vlog
Vloge v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj - javni razpis ribištvo«, morajo prispeti v
vložišče Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56,
58 do vključno 31. 8. 2001. Vloge, ki bodo
prispele na naslov ministrstva po tem roku,
bodo zavržene kot prepozne. Vloge, ki ne
bodo vsebovale vse v razpisu zahtevane dokumentacije, bodo zavržene kot nepopolne.

Št. 321-02-73/01
Ob-53093
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56, 58, objavlja na podlagi drugega odstavka 16. člena Uredbe o ureditvi
trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim
oljem (Ur. l. RS, št. 34/01 in 60/01)
javni razpis
za dodelitev podpore za izvedeno
napravo nasadov jagod
I. Predmet razpisa:
1. Predmet razpisa je podpora, ki se bo
dodeljevala za napravo nasadov jagod in
sicer za nasade, posajene v letu 2001.
2. Upravičenci do sredstev po tem razpisu so fizične in pravne osebe, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji in
izpolnjujejo pogoje, določene v tem razpisu.
Vloge za dodelitev podpore po tem razpisu vlagajo upravičenci iz prejšnjega odstavka v svojem imenu.
3. Sredstva iz naslova podpore za napravo nasadov jagod bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razdelilo med
upravičence do skupne višine 20,000.000
SIT na podlagi predhodno sklenjenih pogodb.
4. Sredstva iz naslova podpore za obnovo sadovnjakov in oljčnikov bodo lahko uveljavljali le tisti upravičenci, ki imajo v skladu
s 103. členom zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS št. 54/00) kmetijsko gospodarstvo,
kateremu pripada nasad jagod, vpisano v
register kmetijskih gospodarstev in so na
predpisan način letos javili spremembe.
5. Vloge za dodelitev podpore z vsemi
zahtevanimi prilogami je treba poslati najkasneje do 1. 10. 2001 na naslov: Agencija
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis – naprava nasadov jagod«.
6. Sredstva se dodelijo na podlagi pravočasnih, popolnih in utemeljenih vlog s
sklepom. Pritožbe zoper sklep se vložijo na
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, Ljubljana, v roku
15 dni po prejemu sklepa. Po pravnomočnosti sklepov upravičenci prejmejo pogodbe o dodelitvi podpore, ki bo izplačana v
roku 60 dni po podpisu pogodbe.
7. Nepopolne in prepozno prispele vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vloga je nepopolna tudi, če upravičenec kmetijskega gospodarstva ni vpisal v
register kmetijskih gospodarstev in zanj letos ni javil sprememb.
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Ime in priimek

Sedež

Telefon

Miran Torič

KSS Ljutomer,
Glavni trg 3a, 9240 Ljutomer

02/584-98-60

Mira Vrisk

KSS Žalec,
Žalskega tabora 1, 3310 Žalec

03/710-17-80

Jožica Slatinek

KSS Slovenske Konjice,
Oplotniška c. 1, 3210 Slovenske Konjice

03/759-18-50

Vojko Grdina

KSS Šentjur,
Kvedrova 14a, 3230 Šentjur

03/749-10-62

Marija Lorger

KSS Šmarje pri Jelšah,
Šmarje pri Jelšah 154, 3240 Šmarje pri Jelšah

Zlatka Gutman-Kobal
Andrej Soršak
Branka Kac
Irena Merc
Nevenka Poštrak

KSS Maribor
Vinarska 14, Maribor

Andrej Reberinšek

KSS Ptuj,
Ormoška c. 28, 2250 Ptuj

02/749-36-29

Enota za kmetijsko svetovanje,
Ptujska 12, 2270 Ormož

02/744-28-20

Marjan Ivančič

03/818-30-44
02/228-49-17
02/228-49-49
02/228-49-49
02/228-49-43

Marjan Senekovič
Cvetka Rožman-Bunderla
Franci Ornik

KSS Lenart
Nikova 9, 2230 Lenart

Srečko Rajh

KSS Slovenska Bistrica,
Titova 36, 2310 Slov. Bistrica

02/843-01-30

Matjaž Vojtkovszky
Jože Simončič

KSS Krško
Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško

07/490-22-10
07/490-22-17

Vinko Brkovič
Milena Rožman
Jože Baznik

KSS Brežice
Cesta prvih borcev 41, 8270 Brežice

07/496-11-66
07/496-11-65
07/496-64-80

Franci Živič
Slavica Kranjec Mirt

KSS Sevnica
Glavni trg 27, 8290 Sevnica

07/814-17-25
07/814-17-25

Katica Kregar

KSS Novo mesto
Ragovo 7 (Graben), 8000 Novo mesto

07/332 19 44

KSS Škocjan
Škocjan 75, 8275 Škocjan

07/384-61-69

KSS Žužemberk
Grajski trg 26, 8360 Žužemberk

07/388-52-60

KSS Straža
Na žago 3, 8351 Straža

07/308-38-15

KSS Šentjernej
Trubarjeva 5, 8310 Šentjernej

07/393-27-95

KSS Metlika
Na Obrh 2, 8330 Metlika

07/305-85-85

KSS Črnomelj
Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj

07/305-62-10

Tone Zupančič

KSS Trebnje
Baragov trg 3, 8210 Trebnje

07/346-06-70
07/346-06-72

Janez Gačnik

KZ Ljubljana Oddelek Novo mesto
Šmihelska 14, 8000 Novo mesto

07/373 05 70
07/373 05 80

Alenka Caf

KZ Ljubljana Oddelek Ljubljana
Miklošičeva 4, 1000 Ljubljana

01/252-82-06

Vlasta Darovic
Janez Hrovat
Katarina Vovk
Mojca Hrovat
Ana Bahor
Ana Strugar

02/729-09-40
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Ime in priimek

Sedež

Telefon

Vojko Bizjak

KSS Litija
Valvazorjeva 3, 1270 Litija

01/899-50-13

Andreja Jenko

KSS Moste-Polje
C.2.grupe odredov 43, 1000 Ljubljana

01/542-97-72

Mojca Lovšin

KSS Medvode
Cesta ob Sori 11, 1215 Medvode

01/361-82-87

Ana Ogorelec

KSS Kočevje
Prešernova ul. 39, 1330 Kočevje

01/895-38-76

Tone Zavodnik

KSS Podpeč
Podpeč 42a, 1352 Preserje

01/363-13-50

Ana Demšar

KZ Ljubljana Oddelek Kranj
Iva Slavca 1, 4000 Kranj

04/2012781

Andrej Varl

KSS Lesce
Rožna dolina 50, 4248 Lesce

04/535-36-18

Matjaž Meglič

KSS Križe
Kokrškega odreda 24, 4294 Križe

04/595-58-00

Branimir Radikon
Marta Srebrnič

KSS Nova Gorica, Brda
Trg 25.maja 2, 5212 Dobrovo

05/395-95-30

Mojca Mavrič Štrukelj
Andreja Baša

KSS Nova Gorica, Bilje
Bilje 1, 5292 Renče

05/395-42-63
05/395-42-63

Ivan Kodrič

KSS Nova Gorica
Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

05/335-12-11

Nataša Leban

KSS Tolmin
Rutarjeva 35, 5220 Tolmin

05/388-28-13

Vlasta Hvala

KSS Idrija
5282 Cerkno

05/372-26-40

Rajko Črv

KSS Ajdovščina
Goriška c. 23b, 5270 Ajdovščina

05/368-92-10

Ema Zadel

KSS Postojna
Prečna 1, 6257 Pivka

05/757-11-70

Danijela Volk

KSS Ilirska Bistrica
Vojkov drevored 14, 6250 Il. Bistrica

05/710-02-61

Majda Brdnik

KSS Sežana
Sejmiška 1a, 6250 Sežana

05/734-41-66

Aleks Dariž

KSS Sežana
Istrska 9, 6240 Kozina

05/680-11-44

Elizabeta Bonin
Janko Brajnik
Irena Vrhovnik

KSS Koper
Ulica 15. maja 17, 6000 Koper

05/630-40-60
05/630-40-60
05/677-25-03
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V primeru, da je obrazec premajhen za
nasad jagod posameznega upravičenca (nosilca/ke kmetijskega gospodarstva), se k
prvotni vlogi pripne še en obrazec in na
njem vpiše dodatne parcele.
Pri tabeli SADILNI MATERIAL IN SAJENJE se vpisuje:
– pri sorti celo ime sorte;
– pri številu sadik se vpisuje število sadik, posajenih na tej površini (ne na hektar!);
– razdalja sajenja: medvrstna razdalja x
razdalja med sadikami; v primeru, da so
sadike sajene v grebene (večvrstni sistem),
se vpiše tudi medvrstna razdalja v bloku;
– pri sistemu sajenja se vpiše ena izmed
naslednjih možnosti: enovrstni, dvovrstni,
oziroma večvrstni sistem sajenja.
Število sadik mora ustrezati priloženim
računom.
ad. 3
To točko izpolnjuje predstavnik kmetijsko svetovalne službe, ki se pod njo tudi
podpiše.
Pri letu sajenja se vpiše prvo leto vegetacije in celo število (npr. 2001).
Bruto površina je vsa površina obnovljenega nasada z obračališči, potmi, nasipi in
drugimi pomožnimi zemljišči. Ujemati se mora z vsoto površin po posameznih dejanskih
rabah parcel na katerih leži obnovljeni nasad jagod.
Neto površina je površina, kjer so dejansko posajene sadike jagod.. Ujemati se mora z izračunom neto površine iz števila sadik
in razdalj sajenja
Gostota sajenja: vpiše se število sadik
na hektar, s tem, da se upošteva neto površino.
ad. 4
Pod to točko so izjave nosilca/ke kmetijskega gospodarstva in njegov podpis.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

3. Sredstva iz naslova podpore za obnovo sadovnjakov in oljčnikov bo Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razdelilo med upravičence do skupne višine
230,000.000 SIT na podlagi predhodno
sklenjenih pogodb.
4. Sredstva iz naslova podpore za obnovo sadovnjakov in oljčnikov bodo lahko uveljavljali le tisti upravičenci, ki imajo v skladu
s 103. členom zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 54/00) kmetijsko gospodarstvo,
kateremu pripada sadovnjak ali oljčnik, vpisano v register kmetijskih gospodarstev in
so na predpisan način letos javili spremembe.
5. Vloge za dodelitev podpore z vsemi
zahtevanimi prilogami je treba poslati najkasneje do 01. 10. 2001 na naslov: Agencija
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis – obnova sadovnjakov/oljčnikov«.
6. Sredstva se dodelijo na podlagi pravočasnih, popolnih in utemeljenih vlog s
sklepom. Pritožbe zoper sklep se vložijo na
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, Ljubljana, v roku
15 dni po prejemu sklepa. Po pravnomočnosti sklepov upravičenci prejmejo pogodbe o dodelitvi podpore, ki bo izplačana v
roku 60 dni po podpisu pogodbe.
7. Nepopolne in prepozno prispele vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vloga je nepopolna tudi, če upravičenec kmetijskega gospodarstva ni vpisal v
register kmetijskih gospodarstev in zanj letos ni javil sprememb.
II. Kriteriji za dodelitev sredstev
1. Kriteriji za določitev višine podpore so
navedeni v Prilogi I, ki je sestavni del tega
razpisa. Priloga I je osnova za izpolnjevanje
obrazca »Vloga za dodelitev podpore:
Obnova sadovnjaka / oljčnika« (Priloga II),
ki je sestavni del tega razpisa.
Višina podpore se izračuna tako, kot je
navedeno v Prilogi I. Dobljena vsota točk za
podporo (T skupaj) se pomnoži z vrednostjo
točke. Predvidena vrednost točke je 6.000
SIT za jablane in 4.000 SIT za ostale sadne
vrste in oljke. Agencija za kmetijske trge in
razvoj podeželja bo vrednost točke uskladila glede na razpoložljiva sredstva in število
vlog.
2. Upravičenec ima pravico do podpore
do največjih gostot sajenja (največje število
sadik na hektar), ki so za posamezne sadne
vrste in oljke navedene v Prilogi I, ki je sestavni del tega razpisa. Če upravičenec
obnavlja sadovnjak oziroma oljčnik z večjo
gostoto sajenja, pridobi podporo le do navedenih največjih gostot.
3. Upravičenec ima pravico do podpore
v primeru, če ima skupaj z obnovljeno površino:
– jablana, hruška, breskev, travniški nasad: najmanj 0,6 ha sadovnjakov ene od
naštetih sadnih vrst, od tega je velikost
obnovljene površine sadovnjaka oziroma velikost površine novega nasada te sadne vrste vsaj 0,2 ha (če že ima obstoječi sadovnjak iste sadne vrste), oziroma najmanj 0,4
ha (če gre za prvo sajenje nasada);
– oljke: najmanj 0,2 ha oljčnikov, od tega je velikost obnovljene površine oljčnika
oziroma velikost površine novega oljčnika
vsaj 0,1 ha;
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Navodila za izpolnitev obrazca: VLOGA
ZA DODELITEV PODPORE: NASAD JAGOD
KMG-MID: identifikacijska št. kmetijskega gospodarstva. Vpišite KMG-MID. Kolikor
kmetijsko gospodarstvo še nima svoje
KMG-MID številke, pustite prazno.
ad. 1
Obrazec Vloga za dodelitev podpore: nasad jagod izpolni nosilec/ka kmetijskega gospodarstva s polnim imenom in priimkom/nazivom, davčno št., naslovom kmetijskega gospodarstva (naselje, ulica, hišna
št., poštna št., pošta). Obrazec je sestavni
del tega razpisa in objavljen skupaj z njim.
ad. 2
Pri zaporedni števiki in domačem imenu
zemljišča se prepiše podatek, pod katerim
so parcele na katerih je nasad vpisane na
C-PODATKI O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH V
UPORABI ZA LETO 2001.
Kot NASAD JAGOD se po tem razpisu
šteje nasad, v katerem so posajene jagode
na strnjeni površini, ki ga obdeluje isti obdelovalec in ki ima enoten način pridelave in
sistem poti.
Obrazec se izpolnjuje za nasad jagod, ki
se obnavlja, ali za novo napravljen nasad. V
PRIMERU, DA SE OBNAVLJA LE DEL NASADA, SE OBRAZEC IZPOLNI LE ZA TA
DEL. V primeru, da posamezen upravičenec vlaga vlogo za napravo več nasadov,
izpolni obrazec Vloga za dodelitev podpore:
nasad jagod za vsak nasad posebej (izpolni
torej več obrazcev).
Pri načinu pridelave se obkroži predvideno obliko: konvencionalno ali integrirano
ali ekološko (samo eno torej!).
Pri zavarovan prostor se označi, ali je
nasad jagod pod kakršnokoli obliko zaščite
pred zunanjimi vplivi (npr.tuneli).
Pri namakanju se v primeru, da je načrtovano, označi opisno. Možnosti so: kapljično, oroševanje, mikrooroševanje, drugo.
Pri tabeli PARCELE se vpisuje (izpolnjujete le za obnovljeni del nasada oziroma za
nov nasad in sicer v skladu s podatki, ki ste
jih oddali na C-PODATKI O KMETIJSKIH
ZEMLJIŠČIH V UPORABI ZA LETO 2001:
– številko in ime katastrske občine;
– */K – vpišite ‘*’ za parcele, ki so na
posestnem listu označene z ‘*’ in jih uporabljate kot kmetijska zemljišča, ne glede na
to, če so v zemljiškem katastru vpisana kot
stavbna zemljišča. Vpišite K, če je parcela v
komasacijskem postopku in še ni vpisana v
kataster /podatek dobite v komasacijski
odločbi in komasacijskem načrtu/. Za parcele v komasacijskem postopku vpišite številko parcele iz komasacijske odločbe oziroma komasacijskega načrta in vlogi obvezno priložite kopijo komasacijske odločbe;
– številka parcele;
– poddelilka parcele;
– pod skupno površino parcele vpišete
površino parcele, ki jo prepišete iz posestnega lista (ločeno ha, a, m2);
– pod površino dejanske rabe parcele
vpišete površino od skupne površine parcele, ki jo pokriva obnovljeni oziroma nov nasad jagod. Vsota površin po posameznih
dejanskih rabah parcel na katerih leži obnovljeni oziroma nov nasad jagod, mora biti
enaka bruto površini celotnega obnovljenega oziroma novega nasada jagod.

Št. 321-02-72/01
Ob-53094
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56, 58, objavlja na podlagi drugega odstavka 16. člena Uredbe o ureditvi
trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim
oljem (Ur. l. RS, št. 34/01 in 60/01)
javni razpis
za dodelitev podpore za izvedeno
obnovo sadovnjakov in oljčnikov
I. Predmet razpisa:
1. Predmet razpisa je podpora, ki se bo
dodeljevala za obnovo sadovnjakov in oljčnikov. Sredstva se bodo dodeljevala za
postavitev sadovnjaka oziroma oljčnika na
površino, kjer ga do sedaj ni bilo ali na
površino, kjer je bil izkrčen sadovnjak oziroma oljčnik amortiziran, in sicer za nasade, v
katerih so bile oziroma bodo posajene sadike v sadilni sezoni jesen 2000 / pomlad
2001.
2. Upravičenci do sredstev po tem razpisu so fizične in pravne osebe, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji in
izpolnjujejo pogoje, določene v tem razpisu.
Vloge za dodelitev podpore po tem razpisu vlagajo upravičenci iz prejšnjega odstavka v svojem imenu.
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– češnje in višnje: najmanj 0,06 ha sadovnjaka češenj oziroma višenj, od tega je
velikost obnovljene površine oziroma velikost površine novega nasada vsaj 0,06 ha;
– ostale sadne vrste: najmanj 0,2 ha sadovnjaka obravnavane sadne vrste, od tega
je velikost obnovljene površine sadovnjaka
oziroma velikost površine novega nasada te
sadne vrste vsaj 0,2 ha.
Skupna površina sadovnjakov in oljčnikov se ugotavlja glede na dodeljene identifikacijske številke trajnih nasadov (MID-sadovnjaka, MID-oljčnika). Za sadovnjake in
oljčnike, ki še nimajo dodeljenih identifikacijskih številk, se skupna površina ugotavlja
glede na podatke, prijavljene na obrazcih
»Podatki o sadovnjaku«, ki so priloga zbirni
vlogi.
4. Pri obnovi sadovnjaka oziroma oljčnika morajo biti zastopane sorte sadnih vrst,
ki so priporočene za pridelovanje v Sloveniji
in so uvrščene v sadni izbor za Slovenijo.
Izjemoma lahko upravičenec uveljavlja podporo za sorte, ki niso v sadnem izboru, če si
predhodno pridobi pozitivno mnenje Kmetijskega inštituta Slovenije za introdukcijo
sorte.
5. Obnova sadovnjaka oziroma oljčnika
ne sme biti v nasprotju z občinskim prostorskim planom. V primeru, da obnova sadovnjaka oziroma oljčnika pomeni tudi poseg v
prostor v smislu Zakona o kmetijskih zemljiščih in predpisov, ki urejajo posege v prostor (terasiranje in utrjene poti), mora biti
obnova v skladu z občinskim prostorskim
planom, posameznik pa mora pridobiti
ustrezno dovoljenje za poseg v prostor (priglasitev del oziroma lokacijsko dovoljenje).
Če obnova pomeni poseg v prostor in je
obnova na strnjeni površini, ki je večja ali
enaka 4 ha, mora v skladu z Uredbo o vr-
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stah posegov v okolje, za katere je obvezna
presoja vplivov na okolje, upravičenec predhodno izvesti še presojo vplivov na okolje.
III. Vsebina zahtevka
1. Za dodelitev podpore za obnovo sadovnjakov in oljčnikov mora biti zahtevek
vložen na izpolnjenem obrazcu “Vloga za
dodelitev podpore: Obnova sadovnjaka /
oljčnika” (obrazec je skupaj z navodili za
izpolnjevanje sestavni del tega razpisa in
objavljen skupaj z njim).
Obrazec je na voljo pri območnih enotah
kmetijsko svetovalne službe in na domači strani ministrstva (http://www.gov.si/mkgp/ pod
»subvencije 2001–javni razpisi-obrazci«).
2. Izpolnjenemu obrazcu je treba priložiti:
– izjavo o površini sadovnjakov oziroma
oljčnikov z navedeno identifikacijsko številko sadovnjaka oziroma oljčnika (MID-sadovnjaka, MID-oljčnika);
– za sadovnjake in oljčnike, ki še nimajo
dodeljenih identifikacijskih številk, s katerimi se dokazuje skupna površina, fotokopijo
obrazca »Podatki o sadovnjaku«, ki so priloga zbirni vlogi;
– originalen račun za nakup sadnih sadik ali kopijo računa z originalnim žigom in
podpisom prodajalca, z datumom od 1. 10.
2000 do najkasneje 25. 5. 2001, razen pri
ukoreninjenih potaknjencih ameriške borovnice, kjer so računi lahko datirani od 1. 1.
2000 naprej (posebna vzgoja sadik); na računu mora biti originalno napisana številka
deklaracije, oziroma jo lahko prodajalec
naknadno napiše in le-to potrdi z originalnim žigom in podpisom;
– kopijo katastrskega načrta z šrafirano
parcelo oziroma delom parcele ter podčrtano parcelno številko na kateri bo potekala
obnova;

– zemljiškoknjižni izpisek, če je iz njega
razvidna tudi površina parcele, ali izpis iz
katastra za parcele, kjer poteka obnova (v
primeru lastništva lahko tudi posestni list)
vključno z zemljiškoknjižnim izpiskom. Izpis
iz katastra in zemljiškoknjižni izpisek v času
vložitve zahtevka ne smeta biti starejša od
šestih mesecev;
– če upravičenec ni lastnik zemljišča, mora poleg dokumentov lastnika iz prejšnje alinee priložiti tudi kopijo pogodbe o zakupu
zemljišča za najmanj 10 let in soglasje lastnika in solastnikov, da dovoljujejo obnovo; pogodba o zakupu zemljišča in soglasje lastnika in solastnikov sta potrebna tudi v primeru,
če sta lastnik in najemnik v ožjem sorodstvenem razmerju; če je upravičenec solastnik
zemljišča, mora za ostale solastnike s katerimi je v sorodu v prvem dednem redu poleg
dokumentov iz prejšnje alinee priložiti tudi
soglasje, da dovoljujejo obnovo sadovnjaka
oziroma oljčnika; za solastnike s katerimi ni v
sorodu v prvem dednem redu, mora soglasju
priložiti tudi kopijo pogodbe o zakupu zemljišča za najmanj 10 let;
– izjavo občine, da obnova ni v nasprotju
z občinskim planom (če obnova ne vsebuje
posega v prostor) ali izjavo občine, da je
obnova v skladu s prostorskim planom, če
je to potrebno;
– odločbo o priglasitvi del oziroma lokacijsko dovoljenje, če gre za poseg v prostor;
– izjava Ministrstva za okolje in prostor,
da je opravljena presoja vplivov na okolje,
če obnova pomeni poseg v prostor in je
obnova enaka 4 ha ali več.
IV. Informacije
Vse informacije o razpisu lahko dobite
pri naslednjih svetovalcih, ki pripravijo tudi
del dokumentacije za razpis:

Ime in priimek

Sedež

Telefon

Miran Torič

KSS Ljutomer,
Glavni trg 3a, 9240 Ljutomer

02/584-98-60

Mira Vrisk

KSS Žalec,
Žalskega tabora 1, 3310 Žalec

03/710-17-80

Jožica Slatinek

KSS Slovenske Konjice,
Oplotniška c. 1, 3210 Slovenske Konjice

03/759-18-50

Vojko Grdina

KSS Šentjur,
Kvedrova 14a, 3230 Šentjur

03/749-10-62

Marija Lorger

KSS Šmarje pri Jelšah,
Šmarje pri Jelšah 154, 3240 Šmarje pri Jelšah

Zlatka Gutman-Kobal
Andrej Soršak
Branka Kac
Irena Merc
Nevenka Poštrak

KSS Maribor
Vinarska 14, Maribor

Andrej Rebernišek

KSS Ptuj,
Ormoška c. 28, 2250 Ptuj

02/749-36-29

Enota za kmetijsko svetovanje,
Ptujska 12, 2270 Ormož

02/744-28-20

Marjan Ivančič

03/818-30-44
02/228-49-17
02/228-49-49
02/228-49-49
02/228-49-43

Marjan Senekovič
Cvetka Rožman-Bunderla
Franci Ornik

KSS Lenart
Nikova 9, 2230 Lenart

Srečko Rajh

KSS Slovenska Bistrica,
Titova 36, 2310 Slov. Bistrica

02/729-09-40

02/843-01-30
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Ime in priimek

Sedež

Telefon

Matjaž Vojtkovszky
Jože Simončič

KSS Krško
Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško

07/490-22-10
07/490-22-17

Vinko Brkovič
Milena Rožman
Jože Baznik

KSS Brežice
Cesta prvih borcev 41, 8270 Brežice

07/496-11-66
07/496-11-65
07/496-64-80

Franci Živič
Slavica Kranjec Mirt

KSS Sevnica
Glavni trg 27, 8290 Sevnica

07/814-17-25
07/814-17-25

Katica Kregar

KSS Novo mesto
Ragovo 7 (Graben), 8000 Novo mesto

07/332 19 44

Vlasta Darovic

KSS Škocjan
Škocjan 75, 8275 Škocjan

07/384-61-69

Janez Hrovat

KSS Žužemberk
Grajski trg 26, 8360 Žužemberk

07/388-52-60

Katarina Vovk

KSS Straža
Na žago 3, 8351 Straža

07/308-38-15

Mojca Hrovat

KSS Šentjernej
Trubarjeva 5, 8310 Šentjernej

07/393-27-95

Ana Bahor

KSS Metlika
Na Obrh 2, 8330 Metlika

Bernarda Stariha

KSS Črnomelj
Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj

07/305-62-10

Janko Širec

KSS Trebnje
Baragov trg 3, 8210 Trebnje

07/346-06-70

Janez Gačnik

KZ Ljubljana Oddelek Novo mesto
Gubčeva 15, 8000 Novo mesto

07/373 05 80

Alenka Caf

KZ Ljubljana Oddelek Ljubljana
Miklošičeva 4, 1000 Ljubljana

01/252-82-06

Vojko Bizjak

KSS Litija
Valvazorjeva 3, 1270 Litija

01/899-50-13

Andreja Jenko

KSS Moste-Polje
C. 2. grupe odredov 43, 1000 Ljubljana

01/542-97-72

Mojca Lovšin

KSS Medvode
Cesta ob Sori 11, 1215 Medvode

01/361-82-87

Ana Ogorelec

KSS Kočevje
Prešernova ul. 39, 1330 Kočevje

01/895-38-76

Tone Zavodnik

KSS Podpeč
Podpeč 42a, 1352 Preserje

01/363-13-50

Olga Oblak

KZ Ljubljana Oddelek Kranj
Iva Slavca 1, 4000 Kranj

04/280-46-34

Andrej Varl

KSS Lesce
Rožna dolina 50, 4248 Lesce

04/535-36-18

Matjaž Meglič

KSS Križe
Kokrškega odreda 24, 4294 Križe

04/595-58-00

Branimir Radikon
Marta Srebrnič

KSS Nova Gorica, Brda
Trg 25.maja 2, 5212 Dobrovo

05/395-95-30

Mojca Mavrič Štrukelj
Andreja Baša

KSS Nova Gorica, Bilje
Bilje 1, 5292 Renče

05/395-42-63
05/395-42-63

Ivan Kodrič

KSS Nova Gorica
Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

05/335-12-11

Nataša Leban

KSS Tolmin
Rutarjeva 35, 5220 Tolmin

05/388-28-13

Vlasta Hvala

KSS Idrija
5282 Cerkno

05/372-26-40

Rajko Črv

KSS Ajdovščina
Goriška c. 23b, 5270 Ajdovščina

05/368-92-10

07/305-85-85
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Ime in priimek

Sedež

Telefon

Ema Zadel

KSS Postojna
Prečna 1, 6257 Pivka

05/757-11-70

KSS Ilirska Bistrica
Vojkov drevored 14, 6250 Il. Bistrica

05/710-02-61

KSS Sežana
Sejmiška 1a, 6250 Sežana

05/734-41-66

KSS Sežana
Istrska 9, 6240 Kozina

05/680-11-44

Danijela Volk
Majda Brdnik
Aleks Dariž
Elizabeta Bonin
Janko Brajnik
Irena Vrhovnik

KSS Koper
Ulica 15. maja 17, 6000 Koper

05/630-40-60
05/630-40-60
05/677-25-03

Priloga I: Izračun vsote točk za podporo
Kako-

Jablana

vost

neobrašč. 3+,5+ in več

neobrašč.

Hruška

obraščene

okulant

Breskev

enoletne

Češnja

Višnja

Marelica

Sliva

Kaki

Aktinidija

g.s.

do 5.000

do 5.000

do 4.000

do 4.000

Do 2.000

do 2.000

do 1.000

do 1.000

do 1.200

do 1.200

do 1.500

s

0,123

0,148

0,143

0,193

0,102

to

0,510

0,430

0,580

0,450

0,640

0,158

0,192

0,192

0,192

0,192

0,192

0,530

0,520

0,520

0,520

0,520

n

100

100

100

100

0,520

200

200

250

250

250

250

Tog

1,050

1,050

1,050

250

1,050

1,080

1,080

1,080

1,080

1,080

1,080

1,080

Top

1,100

1,100

1,100

1,100

1,040

1,040

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

Tn15

1,020

Tn30

1,040

1,020

1,020

1,020

1,025

1,025

1,025

1,025

1,025

1,025

1,025

1,040

1,040

1,040

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

Tiz
Tzk

Oljka

g.s.

Leska

Kostanj

Oreh

Travniški
nasadi

Ribez
(rd.,črni)

Malina

Robida

Am. borovnica
ukor. potak.
sadike

do 1.000

do 600

do 200

do 200

do 200

do 2.500

do 10.000

do 2.500

do 2.500

do 2.500

s

0,784

0,158

0,795

0,795

0,245

0,075

0,052

0,075

0,090

0,233

to

0,360

0,550

0,520

0,520

0,640

0,190

0,080

0,180

0,060

0,03

n

250

250

250

250

250

75

75

75

100

100

Tog

1,060

1,080

1,070

1,070

1,080

1,080

1,150

1,130

1,07

Top

1,025

1,015

1,015

1,02

1,120

1,020

1,080

1,04

1,020

1,020

1,025

Tiz
Tzk

1,030

Tn15

1,015

1,025

1,020

1,020

1,025

Tn30

1,040

1,050

1,050

1,050

1,050

Legenda:
s – faktor sajenja
g.s. – gostota sajenja
n – nega do rodnosti
S – število točk/ha za sajenje
to – faktor težavnosti obnove
TO – število točk/ha za težavnost obnove
T – osnovno število točk/ha
Tskupaj – vsota točk za subvencijo

Koeficienti*:
Tog – postavitev ograje
Top – postavitev opore
Tiz – individualna zaščita
Tzk – zaščitna košara
Tn15 – nagib 15-30%
Tn30 – nagib nad 30%
K – kompleksna obnova = 1,15
Izračun vsote točk za subvencijo po sadnih vrstah (Tskupaj):
S = s × g.s. + n
TO = S × to
T = S + TO
Tskupaj = T × Tog × Top × Tiz × Tzk × Tn15 × Tn30 × K × 0,25 × bruto površina obnove
(ha)
* s posameznim koeficientom se množi le, če obnova ustreza kriteriju posameznega
koeficienta
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Priloga II: Vloga za dodelitev podpore: obnova sadovnjaka / oljčnika
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Navodila za izpolnitev obrazca: VLOGA
ZA DODELITEV PODPORE: OBNOVA SADOVNJAKA
MID kmetijskega gospodarstva: identifikacijska št. kmetijskega gospodarstva. Vpišite KMG-MID. V kolikor kmetijsko gospodarstvo še nima svoje KMG-MID številke
pustite prazno.
MID sadovnjaka: identifikacijska št. sadovnjaka. Če je nov nasad oziroma obnovljeni nasad del že obstoječega sadovnjaka, vpišite MID tega sadovnjaka. Če je nasad samostojna celota – sadovnjak, pustite prazno.
ad 1.
Obrazec VLOGA ZA DODELITEV PODPORE: OBNOVA SADOVNJAKA / OLJČNIKA izpolni nosilec/ka kmetijskega gospodarstva s polnim imenom in priimkom/nazivom, naslovom kmetijskega gospodarstva
(naselje, ulica, hišna številka), poštno št. in
pošto.
Skupna površina sadovnjakov in oljčnikov se ugotavlja glede na dodeljene identifikacijske številke trajnih nasadov (MID-sadovnjaka, MID-oljčnika). Za sadovnjake in
oljčnike, ki še nimajo dodeljenih identifikacijskih številk, se skupna površina ugotavlja
glede na podatke, prijavljene na obrazcih
»Podatki o sadovnjaku«, ki so priloga zbirni
vlogi.
ad. 2
Kot SADOVNJAK se po tem razpisu šteje nasad, v katerem je posajeno sadno drevje ene sadne vrste na strnjeni površini, ki
ga obdeluje isti obdelovalec in ki ima enotno razvrstitev, način pridelave in sistem poti. V primeru travniškega sadovnjaka je lahko v nasadu posajenih več sadnih vrst.
Obrazec se izpolnjuje le za obnovljeni
del sadovnjaka oz. za nov nasad.
Pri razvrstitvi se obkroži intenziven v primeru, da je nasad posajen po sistemu, ki
omogoča upoštevanje sodobnih tehnologij
intenzivne pridelave. Travniški se obkroži v
primeru, da je to nasad visokodebelnih sadnih dreves na bujni podlagi, katerih najmanjša gostota je 90 dreves/ha, največja
pa ne presega 200 dreves/ha.
Pri zaporedni števiki in domačem imenu
zemljišča se prepiše podatek, pod katerim
so parcele na katerih se izvaja obnova vpisane na C-PODATKI O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH V UPORABI ZA LETO 2001.
Pri načinu pridelave se prekriža ustrezno
polje: konvencionalna ali integrirana ali ekološka.
Pri opisu gojitvene oblike se opisno vpiše eno izmed naslednjih možnosti:
– piramida, kotel, palmeta, vilasta palmeta, vretenasti grm, oblika Y, oblika V,
vitko vreteno, zelo vitko vreteno, navpični
kordon, grm, latnik.
Pri ekspoziciji se prekriža ustrezno polje: J-jug, JZ-jugozahod, Z-zahod, SZ-severozahod,
S-sever,
SV-severovzhod,
V-vzhod, JV-jugovzhod. V primeru ravnine,
ko je nagib 0%, se prekriža polje ekspozicija 0.
Pri terasah se vpiše dejansko stanje. Pri
zaščitni mreži se označi, ali je sadovnjak
zavarovan proti toči z zaščitno mrežo ali ne.
Pri namakanju se v primeru, da sadovnjak je namakan, označi opisno. Možnosti
so: kapljično, oroševanje, mikrooroševanje,
drugo.
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Pri tabeli PARCELE se vpisuje (izpolnjujete le za obnovljeni del nasada oz. za
nov nasad in sicer v skladu s podatki, ki
ste jih oddali na C-PODATKI O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH V UPORABI ZA LETO
2001:
– številko in ime katastrske občine;
– */K – vpišite ‘*’ za parcele, ki so na
posestnem listu označene z ‘*’ in jih uporabljate kot kmetijska zemljišča, ne glede
na to, če so v zemljiškem katastru vpisana
kot stavbna zemljišča. Vpišite K, če je parcela v komasacijskem postopku in še ni
vpisana v kataster /podatek dobite v komasacijski odločbi in komasacijskem načrtu/. Za parcele v komasacijskem postopku
vpišite številko parcele iz komasacijske
odločbe oz. komasacijskega načrta in vlogi obvezno priložite kopijo komasacijske
odločbe;
– številka parcele;
– poddelilka parcele;
– pod skupno površino parcele vpišete
površino parcele, ki jo prepišete iz posestnega lista (ločeno ha, a, m2);
– pod površino dejanske rabe parcele
vpišete površino od skupne površine parcele, ki jo pokriva obnovljeni sadovnjak. Vsota
površin po posameznih dejanskih rabah parcel na katerih leži obnovljeni sadovnjak, mora biti enaka bruto površini celotnega obnovljenega sadovnjaka.
V primeru, da je obrazec premajhen za
obnovljeni sadovnjak posameznega upravičenca, se k prvotni vlogi pripne še en obrazec in na njem vpiše dodatne parcele.
Pri SADILNI MATERIAL IN SAJENJE se
vpisuje:
– pri sorti celo ime sorte (npr. elstar elshof, zlati delišes klonB, istrska belica);
– pri podlagi ime podlage, če le te ni, se
označi lastne korenine;
– pri kakovosti sadik se vpisuje kakovost
sadik jablan, hrušk, breskev in ameriških
borovnic v skladu s Prilogo I. Pri ostalih
sadnih vrstah se pusti prazno;
– pri številu sadik se vpisuje število sadik, posajenih na tej površini (ne na hektar!);
– razdalja sajenja: medvrstna razdalja x
razdalja med drevesi; v primeru, da je sadovnjak večvrsten, se vpiše tudi medvrstna
razdalja v bloku;
– pri sistemu sajenja se vpiše ena izmed
naslednjih možnosti: enovrstni, dvovrstni,
trovrstni, štirivrstni oz. večvrstni sistem sajenja.
ad. 3
To točko izpolni predstavnik kmetijsko
svetovalne službe, ki s podpisom jamči za
točnost navedenih podatkov.
Pri letu sajenja se vpiše prvo leto vegetacije in letnica v celoti (npr.2001)
Pri nagibu se napiše dejanski nagib sadovnjaka, ki se obnavlja (v %).
Bruto površina je vsa površina obnovljenega sadovnjaka z obračališči, potmi, nasipi in drugimi pomožnimi zemljišči. Ujemati
se mora z vsoto površin po posameznih
dejanskih rabah parcel na katerih leži obnovljeni sadovnjak.
Neto površina je površina, kjer so dejansko posajena sadna drevesa. Ujemati se
mora z izračunom neto površine iz števila
sadik in razdalj sajenja

Izračun neto površine:
PN = neto površina (m2)
PN = enovrstni sistem sajenja:
P1 = A x B x št. Sadik
A = medvrstna razdalja (m)
B = razdalja med drevesi (m)
C = medvrstna razdalja v bloku (m)
C = dvo- oziroma večvrstni sistem sajenja:
PN = (A + (N - 1) x C) x B x št. Sadik
PN = ----------------------------------------------PN = N x št. Sadik
N = sistem sajenja (1, 2, 3,…)
Bruto in neto površina se lahko med seboj razlikujeta kot sledi:
– pri nagibu 0-15% za do 10%
– pri nagibu 16-50% za do 25%
– pri nagibu 51% in več za do 30%.
Obnova je kompleksna v primeru, da je
zaokrožena in da se naenkrat na strnjeni
površini obnavlja najmanj 2 ha sadovnjaka,
s tem, da se enotno izvajajo zemeljska dela
in poti, kar omogoča nadaljnjo skupno obdelavo.
Težavnost obnove je lahko povečana,
če je pri obnovi oziroma novem nasadu sadovnjaka uporabljena ograja, opora ali individualna zaščita, zaščitna košara (pri travniških nasadih) ali če je nagib terena večji od
15% oziroma večji od 30%. Pri vsaki od
naštetih možnosti se obkroži da ali ne.
ad. 4
Pod to točko je izjava nosilca kmetijskega gospodarstva in njegov podpis (v primeru pravnih oseb tudi žig).
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 321-02-73/01
Ob-53095
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56, 58, objavlja na podlagi drugega odstavka 16. člena Uredbe o ureditvi
trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim
oljem (Ur. list RS, št. 34/01 in 60/01)
javni razpis
za dodelitev podpore za napravo
nasadov špargljev
I. Predmet razpisa:
1. Predmet razpisa je podpora, ki se bo
dodeljevala za napravo nasadov špargljev in
sicer za nasade, posajene v letu 2001.
2. Upravičenci do sredstev po tem razpisu so fizične in pravne osebe, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji in
izpolnjujejo pogoje, določene v tem razpisu.
Vloge za dodelitev podpore po tem razpisu vlagajo upravičenci iz prejšnjega odstavka v svojem imenu.
3. Sredstva iz naslova podpore za napravo nasadov špargljev bo Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razdelilo
med upravičence do skupne višine
2,500.000 SIT na podlagi predhodno sklenjenih pogodb.
4. Sredstva iz naslova podpore za obnovo špargljev bodo lahko uveljavljali le tisti
upravičenci, ki imajo v skladu s 103. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št.
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tijske trge in razvoj podeželja višino podpore uskladila glede na razpoložljiva sredstva
in število vlog.
3. Upravičenec ima pravico do podpore
v primeru, da je površina na novo napravljenega nasada vsaj 0,10 ha in da znaša gostota sajenja najmanj 9.000 sadik/hektar
(oziroma porabljenih najmanj 14.700 sadik
ali 300 g semen špargljev na hektar).
Gostota sajenja se upošteva na neto površino nasada.
III. Vsebina zahtevka
1. Za dodelitev podpore za napravo nasada špargljev mora biti zahtevek vložen na
izpolnjenem obrazcu »Vloga za dodelitev
podpore: nasad špargljev« (ta obrazec je skupaj z navodili za izpolnjevanje sestavni del
tega razpisa in objavljen skupaj z njim). Obrazec je na voljo pri območnih enotah kmetijsko svetovalne službe in na domači strani
ministrstva (http://www.gov.si/mkgp/ pod
»subvencije 2001-javni razpisi-obrazci«).
2. Izpolnjenemu obrazcu je potrebno priložiti:
– originalen račun za nakup sadik ali semenskega materiala špargljev ali kopija računa z originalnim žigom in podpisom prodajalca, z datumom od 1. 1. 2001 do najkasneje 20. 7. 2001;
– kopijo katastrskega načrta s šrafirano
parcelo oziroma delom parcele ter podčrtano parcelno številko, na kateri je nasad špargljev;

– zemljiškoknjižni izpisek, če je iz njega
razvidna tudi površina parcele, ali izpis iz
katastra za parcele, kjer poteka obnova (v
primeru lastništva lahko tudi posestni list)
vključno z zemljiškoknjižnim izpiskom; izpis
iz katastra in zemljiškoknjižni izpisek v času
vložitve zahtevka ne smeta biti starejša od
šestih mesecev;
– če upravičenec ni lastnik zemljišča,
mora poleg dokumentov lastnika iz prejšnje alinee priložiti tudi kopijo pogodbe o
zakupu zemljišča za najmanj 8 let in soglasje lastnika, da dovoljuje napravo špargljišča; pogodba o zakupu zemljišča in soglasje sta potrebna tudi v primeru, če sta lastnik in najemnik v ožjem sorodstvenem
razmerju;
– če je upravičenec solastnik zemljišča
in z drugim lastnikom zemljišča ne živi v
istem gospodinjstvu, mora poleg dokumentov iz tretje alinee priložiti tudi kopijo pogodbe o zakupu zemljišča za najmanj 8 let in
soglasje drugega lastnika, da dovoljuje napravo špargljišča; v kolikor lastnika zemljišča živita v istem gospodinjstvu je potrebno
priložiti le soglasje drugega lastnika, da dovoljuje napravo špargljišča.;
– izjavo občine, da naprava nasada ni v
nasprotju z občinskim planom.
IV. Informacije
Vse informacije o razpisu lahko dobite
pri naslednjih svetovalcih, ki pripravijo tudi
del dokumentacije za razpis:
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54/00) kmetijsko gospodarstvo, kateremu
pripada nasad špargljev, vpisano v register
kmetijskih gospodarstev in so na predpisan
način letos javili spremembe.
5. Vloge za dodelitev podpore z vsemi
zahtevanimi prilogami je treba poslati najkasneje do 1. 10. 2001 na naslov: Agencija
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis-šparglji«.
6. Sredstva se dodelijo na podlagi pravočasnih, popolnih in utemeljenih vlog s
sklepom. Pritožbe zoper sklep se vložijo na
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, Ljubljana, v roku
15 dni po prejemu sklepa. Po pravnomočnosti sklepov upravičenci prejmejo pogodbe o dodelitvi podpore, ki bo izplačana v
roku 60 dni po podpisu pogodbe.
7. Nepopolne in prepozno prispele vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vloga je nepopolna tudi, če upravičenec kmetijskega gospodarstva ni vpisal v
register kmetijskih gospodarstev in zanj letos ni javil sprememb.
II. Kriteriji za dodelitev sredstev
1. Predvidena višina podpore za napravo nasada špargljev je določena glede na
povprečne stroške naprave nasada in znaša
650.000 SIT na hektar neto površine nasada špargljev.
2. V primeru večjega števila ustreznih
vlog kot je pričakovano, bo Agencija za kme-

Ime in priimek

Sedež

Telefon

Miran Sotlar
Jana Bolčič

KSS Koper
Ulica 15. maja 17, 6000 Koper

05/630-40-60
05/630-40-60

Andreja Baša

KSS Nova Gorica, Bilje
Bilje 1, 5292 Renče

05/395-42-63

Andrej Grof

ŽVZ Pomurje, KSS M. Sobota
Štefana Kovača 40, Murska Sobota

02/575-19-40

Igor Škerbot

KSS Celje
Trnoveljska cesta 1, Celje

03/425-55-14

dr. Martina Bavec

KSS Maribor
Vinarska 14, Maribor

02/228-49-00

Branka Majcen

KSS Ptuj
Ormoška c.28, Ptuj
KZ Ljubljana, Oddelek Novo Mesto
Gubčeva 15, Novo Mesto

02/744-28-20

KSS Kočevje
Cesta na stadion 5, Kočevje

01/895-38-76

Marjeta Uhan
Ana Ogorelec

07/373-05-76
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Pri SADILNI MATERIAL IN SAJENJE se
vpisuje:
– pri sorti celo ime sorte;
– pri številu sadik se vpisuje število sadik, posajenih na to obnovljeno površino
(ne na hektar!);
– razdalja sajenja: medvrstna x v vrsti;
razdalje sajenja se vpisuje v metrih;
Število sadik oz. semenski material mora ustrezati priloženim računom za sadike.
Okvirni ekvivalenti količin semen šparglja
glede na izplen pri pridelavi sadik so:
– za 9 tisoč sadik/ha: 14.700 semen ali
300 g,
– za 11 do 14 tisoč sadik/ha: 18 do 22
tisoč semen ali 360 - 440 g,
– nad 14 in do 17 tisoč sadik/ha: 23 do
27 tisoč semen ali 460 - 540 g,
– nad 17 in do 20 tisoč sadik/ha: 28 do
32 tisoč semen ali 560 - 640 g.
ad. 3
To točko izpolnjuje predstavnik kmetijsko svetovalne službe, ki se pod njo tudi
podpiše.
Leto sajenja: vpiše se leto sajenja s celim številom (npr.2001).
Bruto površina je vsa površina nasada z
obračališči, potmi, nasipi in drugimi pomožnimi zemljišči. Ujemati se mora z vsoto površin po posameznih parcelah na katerih
leži špargljišče.
Neto površina je površina, kjer so dejansko posajene sadike špargljev. Ujemati se
mora z izračunom iz števila sadik in razdalj
sajenja.
Gostota sajenja: vpiše se število sadik
na hektar, s tem, da se upošteva neto površino.
ad. 4
Pod to točko so izjave nosilcaa/ke kmetijskega gospodarstva in njegov podpis.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

cepljenk v obstoječ vinograd), če so vinogradi v katerih se podsajevanje izvaja mlajši
od 10 let;
C) posaditev matičnjaka stopnje selekcije BAZA.
2. Upravičenci do podpore so fizične in
pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebivališče oziroma
sedež v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo
pogoje določene v tem razpisu.
Vloge za dodelitev podpore vlagajo upravičenci iz prejšnjega odstavka.
3. Pri dodelitvi podpore se bodo upoštevala le že izvedena dela v skladu s 1. točko
tega razpisa.
4. Sredstva iz naslova podpore za obnovo vinogradov jeseni 2000 in spomladi
2001 bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razdelilo med upravičence
do skupne višine 536,500.000 SIT, na podlagi predhodno sklenjenih pogodb.
5. Sredstva iz naslova podpore za obnovo vinogradov bodo lahko uveljavljali le tisti
upravičenci, ki:
a) imajo v skladu s 103. členom Zakona
o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) kmetijsko gospodarstvo, kateremu pripada vinograd, vpisano v register kmetijskih gospodarstev in so na predpisan način letos
javili spremembe;
b) so v skladu s Pravilnikom o registru
pridelovalcev grozdja in vina in katastru vinogradov (Ur. l. RS, št. 44/99 in 79/00):
– pridobili odločbo o vpisu napovedi
obnove vinograda v register,
– točne podatke o obnovljenem vinogradu vpisali v register pridelovalcev grozdja in
vina.
6. Vloge za dodelitev podpore z vsemi
zahtevanimi prilogami je treba poslati najkasneje do 1. oktobra 2001 na naslov: Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom:
Razpis – obnova vinograda.
7. Sredstva se dodelijo na podlagi pravočasnih, popolnih in utemeljenih vlog s
sklepom. Pritožbe zoper sklep se vložijo na
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56,58, Ljubljana, v roku
15 dni po prejemu sklepa. Po pravnomočnosti sklepov upravičenci prejmejo pogodbe o dodelitvi podpore, ki bo izplačana v
roku 60 dni po podpisu pogodbe.
Nepopolne in prepozno prispele vloge
bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
Vloga je nepopolna tudi, če upravičenec
kmetijskega gospodarstva ni vpisal v register kmetijskih gospodarstev in zanj letos ni
javil sprememb in če ni prijavil podatkov o
obnovljenem vinogradu oziroma o izvedenem podsajevanju v register pridelovalcev
grozdja in vina, kot to določa pravilnik o
registru pridelovalcev grozdja in vina in katastru vinogradov (Ur. l. RS, št. 44/99 in
79/00).
II. Kriteriji za dodelitev sredstev
A. Podpora za obnovo vinogradov in za
prvo fazo obnove (zemeljska dela)
1. Kriteriji za dodelitev višine podpore
so navedeni v tabeli “Težavnost obnove”, ki
je priloga številka 1 k temu razpisu in na
obrazcu “Vloga za dodelitev podpore: obnova vinogradov”, ki je priloga številka 2 k
temu razpisu.
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Navodila za izpolnitev obrazca: VLOGA
ZA DODELITEV PODPORE: NASAD ŠPARGLJEV
KMG-MID: identifikacijska št. kmetijskega gospodarstva. Vpišite KMG-MID. Kolikor
kmetijsko gospodarstvo še nima svoje
KMG-MID številke, pustite prazno.
MID ŠPARGLJIŠČA: identifikacijska št.
nasada špargljev. Pustite prazno.
ad. 1
Obrazec Vloga za dodelitev podpore: nasad špargljev izpolni nosilec/ka kmetijskega gospodarstva s polnim imenom in priimkom/nazivom, davčno št., naslovom kmetijskega gospodarstva (naselje, ulica, hišna
št., poštna št., pošta). Obrazec je sestavni
del tega razpisa in objavljen skupaj z njim.
ad. 2
Pri zaporedni števiki in domačem imenu
zemljišča se prepiše podatek, pod katerim
so parcele na katerih je špargljišče vpisane
na C-PODATKI O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH V UPORABI ZA LETO 2001.
Kot NASAD ŠPARGLJEV (špargljišče) se
po tem razpisu šteje nasad, v katerem so
posajeni šparglji na strnjeni površini, ki ga
obdeluje isti obdelovalec in ki ima enoten
način obdelave in sistem poti.
V primeru, da posamezen upravičenec
vlaga vlogo za napravo več nasadov, izpolni
obrazec Vloga za dodelitev podpore: nasad
špargljev za vsak nasad posebej (izpolni več
obrazcev).
Pri načrtovani pridelavi se obkroži predvideno obliko: konvencionalno ali integrirano ali ekološka (samo eno).
Pri obeljenje se označi, ali je uporabljena tehnologija za pridelek belih špargljev ali
ne (zeleni špaglji).
Pri namakanju se v primeru, da je načrtovano, označi opisno. Možnosti so: kapljično, oroševanje, mikrooroševanje, drugo.
Pri tabeli PARCELE se vpisuje (izpolnjujete le za nov nasad in sicer v skladu s
podatki, ki ste jih oddali na C-PODATKI O
KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH V UPORABI ZA
LETO 2001):
– številko in ime katastrske občine;
– */K – vpišite ‘*’ za parcele, ki so na
posestnem listu označene z ‘*’ in jih uporabljate kot kmetijska zemljišča, ne glede na
to, če so v zemljiškem katastru vpisana kot
stavbna zemljišča. Vpišite K, če je parcela v
komasacijskem postopku in še ni vpisana v
kataster /podatek dobite v komasacijski
odločbi in komasacijskem načrtu/. Za parcele v komasacijskem postopku vpišite številko parcele iz komasacijske odločbe oz.
komasacijskega načrta in vlogi obvezno priložite kopijo komasacijske odločbe;
– številka parcele;
– poddelilka parcele;
– pod skupno površino parcele vpišete
površino parcele, ki jo prepišete iz posestnega lista (ločeno ha, a, m2);
– pod površino dejanske rabe parcele
vpišete površino od skupne površine parcele, ki jo pokriva nasad špargljev. Vsota površin po posameznih dejanskih rabah parcel
na katerih leži nasad, mora biti enaka bruto
površini celotnega nasada špargljev.
V primeru, da je obrazec premajhen za
nasad špargljev posameznega upravičenca,
se k prvotni vlogi pripne še en obrazec in na
njem vpiše dodatne parcele.

Št. 321-03-97/01
Ob-53096
Na podlagi 4.člena Uredbe o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom
(Uradni list RS, št. 34/01 in 60/01) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja
javni razpis
za dodelitev podpore za izvedeno
obnovo vinogradov
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je podpora, ki se bo
dodeljevala za:
A.1) obnovo vinogradov, to je za postavitev vinogradov na površinah, kjer do sedaj
ni bilo vinogradov, ali na površinah, kjer so
bili prejšnji vinogradi starejši od 20 let izkrčeni, če so bile nanje posajene trsne cepljenke jeseni 2000 ali spomladi 2001;
A.2) prvo fazo obnove – t.i. zemeljska
dela pri obnovi vinogradov, ki so se izvajala
jeseni 2000 ali spomladi 2001 na površini
večji od 2 ha, za tiste površine, kjer bodo
cepljenke posajene jeseni 2001 ali spomladi 2002 in za vsa zemeljska dela na kraškem vinorodnem okolišu, kjer se izvaja navoz zemlje;
B) podsajevanje vinogradov v jeseni
2000 ali spomladi 2001 (saditev dodatnih
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Višina podpore za obnovo se izračuna
tako, da se število točk, določenih na podlagi tabele “Težavnost obnove” preko 3. točke obrazca “Vloga za dodelitev podpore:
Obnova vinograda”, ki jo izpolni kmetijska
svetovalna služba, pomnoži z vrednostjo točke. Predvidena vrednost točke je 4.400 SIT.
V primeru večjega števila ustreznih vlog od
pričakovanih, lahko Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sorazmerno
uskladi vrednost točke z razpoložljivimi sredstvi.
Višina podpore za zemeljska dela se izračuna na enak način, le da se pri tem
upošteva le seštevek dobljenih točk za že
izvedena zemeljska dela (faze del pod točkami 1-5 ter 9 in 11 tabele “Težavnost obnove”).
2. Za obnovo na nagibih nad 70% se bo
podpora dodeljevala le fizičnim osebam, ki
živijo na območju, kjer leži obnovljeni vinograd, če ti upravičenci nimajo na razpolago
drugih površin za ta namen.
3. Upravičenec lahko uveljavlja podporo
za obnovo vinograda le na površini, ki je
enaka ali večja od 0,1 ha, ki je posajena s
sortami vinske trte, ki so med priporočenimi
in dovoljenimi za določen vinorodni okoliš
in na kateri gostota sajenja ni manjša od:
– 3001 trs na ha neto površine pri nagibu 0-15% (izjema sta gojitveni obliki kraški
latnik in sylvoz, pri katerih gostota sajenja
pri tem nagibu ne sme biti manjša od 2800
trsov na ha neto površine),
– 2001 trs na ha neto površine pri nagibu 16-30% in
– 1500 trsov na ha neto površine pri
nagibu nad 31%.
Izjemoma lahko upravičenec uveljavlja
podporo za sorte, ki niso priporočene oziroma dovoljene za določen okoliš, če si
predhodno pridobi pozitivno mnenje Kmetijskega inštituta Slovenije za introdukcijo
sorte oziroma za ohranjanje genetske raznolikosti pri starih sortah in to mnenje priloži
vlogi.
V vlogi navedena neto površina vinograda se lahko od dejanske neto površine, izračunane glede na gostoto sajenja in posajeno število trsov, razlikuje največ za 10 m2.
4. Upravičenec je upravičen do podpore, če skupaj z na novo obnovljeno površino
vinogradov obdeluje skupaj najmanj 0,7 ha
vinograda, razen v vinorodnem okolišu Haloze, v Prekmurskem vinorodnem okolišu, v
vinorodnem okolišu Kras, vinorodnem okolišu Bela krajina in vinorodnem okolišu Dolenjska, kjer mora obdelovati skupaj najmanj
0,45 ha.
5. Izjemoma so do podpore upravičeni
tudi tisti, ki obnavljajo vinograd na površini
manjši od 0,1 ha in ki obdelujejo skupaj
pod 0,45 ha oziroma 0,7 ha vinogradov, če
so izkrčili vinograd s samorodno trto in enako veliko ali večjo površino zasadili z žlahtno trto ter imajo o tem zapisnik kmetijske
svetovalne službe, ki ga priložijo vlogi.
6. Obnova vinogradov ne sme biti v
nasprotju z občinskim prostorskim planom.
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V primeru, da obnova vinograda predstavlja
tudi poseg v prostor v smislu Zakona o kmetijskih zemljiščih in predpisov, ki urejajo posege v prostor (terasiranje in utrjene poti),
mora biti obnova v skladu z občinskim prostorskim planom, posameznik pa mora pridobiti ustrezno dovoljenje za poseg v prostor (priglasitev del oziroma lokacijsko dovoljenje). Če predstavlja obnova poseg v
prostor in je obnova v strnjeni površini, ki je
večja ali enaka 4 ha, mora v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je
obvezna presoja vplivov na okolje, upravičenec predhodno izvesti tudi presojo vplivov na okolje.
B. Podpora za podsajevanje vinogradov
Upravičenci do podpore za podsajevanje vinogradov so tisti, ki s priporočenimi
oziroma dovoljenimi trsnimi cepljenkami za
določen vinorodni okoliš podsajujejo vinograd mlajši od 10 let in obdelujejo najmanj
0,4 ha vinograda.
Višina podpore za podsajevanje vinogradov se določi tako, da se število podsajenih
cepljenk pomnoži s 40 SIT. V primeru večjega števila ustreznih vlog od pričakovanih, lahko Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sorazmerno uskladi višino
podpore na podsajeno cepljenko z razpoložljivimi sredstvi.
Vinograd v katerem se izvaja podsajevanje mora biti vpisan v register pridelovalcev
grozdja in vina, vključno z javljenimi podatki
o podsajenem številu trsov in sorti.
C. Subvencija za obnovo matičnjakov
Upravičenci do podpore za obnovo matičnjakov so tisti, ki sadijo najmanj 0,3 ha
površine matičnjaka in ne manj kot 1000
trsov. Nakup sadik in saditev matičnjaka mora potekati po predhodnem vsakokratnem
soglasju Kmetijskega inštituta Slovenije. Višina podpore, ki se bo dodeljevala v ta namen, je 1,100.000 SIT na hektar obnovljenega matičnjaka. V primeru večjega števila
ustreznih vlog od pričakovanih, lahko Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sorazmerno uskladi višino podpore na
ha obnovljenega matičnjaka z razpoložljivimi sredstvi.
III. Vloga mora vsebovati pravilno izpolnjene oziroma veljavne naslednje priloge:
A. Za dodelitev podpore za obnovo vinogradov in za prve faze obnove (zemeljska
dela)
Za dodelitev podpore za obnovo vinogradov in za prve faze obnove (zemeljska
dela) mora biti vloga vložena na izpolnjenem obrazcu: ‘Vloga za dodelitev podpore:
obnova vinograda (obnova oziroma zemeljska dela)’, ki je skupaj z navodili za izpolnjevanje sestavni del tega razpisa. Obrazec je
na voljo pri območnih in lokalnih enotah
kmetijske svetovalne službe.
Izpolnjenemu obrazcu je treba priložiti:
– kopijo odločbe o vpisu napovedi obnove vinograda v register pridelovalcev grozdja in vina;
– izjavo občine, da obnova ni v nasprotju z občinskim planom (če obnova ne vse-

buje posega v prostor) razen v primeru,
da je upravičenec za to površino že uveljavljal sredstva za prvo fazo obnove v letu
2000;
– račun za nakup trsnih cepljenk iz katerega je razviden kupec, razen če gre le za
zemeljska dela. V primeru, da so cepljenke
uvožene tudi kopijo uvozne odločbe o dovolitvi uvoza trsnih celjenk;
– odločbo o priglasitvi del oziroma lokacijsko dovoljenje, če gre za poseg v prostor, in izjavo občine, da je obnova v skladu s prostorskim planom, razen v primeru,
da je upravičenec za to površino že uveljavljal sredstva za prvo fazo obnove v letu
2000;
– izjavo Ministrstva za okolje in prostor,
da je opravljena ustrezna presoja vplivov na
okolje, če obnova predstavlja poseg v prostor in je obnova enaka ali večja od 4 ha,
razen v primeru, da je upravičenec za to
površino že uveljavljal sredstva za prvo fazo
obnove v letu 2000;
– zapisnik kmetijske svetovalne službe,
če gre za obnovo na površini, manjši od
zahtevane v tem razpisu, je bil izkrčen vinograd s samorodno trto.
B. Za dodelitev podpore za podsajevanje vinogradov
Za dodelitev podpore za podsajevanje
vinograda mora biti vloga vložena na običajnem dopisu v katerem mora biti navedeno:
– ime in priimek, naslov, davčna številka
in številka vpisa v register pridelovalcev
grozdja in vina oziroma naziv pravne osebe,
njen naslov, davčna številka in številka vpisa
v register pridelovalcev grozdja in vina;
– namen za katerega se vlaga vloga;
– številka vinograda iz registra pridelovalcev grozdja in vina na katerem se izvaja
podsajevanje.
Vlogi je treba priložiti:
– izjavo kmetijske svetovalne službe, da
je bilo podsajevanje nujno potrebno;
– račun za nakup trsnih cepljenk iz katerega je razviden kupec in kopijo uvoznega
dovoljenja, če so bile cepljenke uvožene.
C. Za dodelitev podpore za saditev matičnjakov
Za dodelitev podpore za saditev matičnjaka mora biti vloga vložena na običajnem
dopisu v katerem mora biti navedeno:
– ime in priimek, naslov in davčna številka, oziroma naziv pravne osebe, njen naslov in davčna številka;
– namen za katerega se vlaga vloga;
– izjavo, da je matičnjak posajen.
Vlogi je treba priložiti:
– račun za nakup podlag, iz katerega je
razviden kupec in kopijo uvoznega dovoljenja;
– izjavo Kmetijskega inštituta Slovenije,
da je fizična oziroma pravna oseba posadila
matičnjak v skladu s strokovnimi zahtevami
Kmetijskega inštituta Slovenije.
IV. Informacije
Vse informacije o prijavi lahko dobite pri
naslednjih kmetijskih svetovalcih, ki pripravijo tudi del dokumentacije za razpis:
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Ime in priimek

Sedež

Telefon

Za območje

Ernest Novak

ŽVZ Pomurje, Murska Sobota
Štefana Kovača 40;

02-539-1435

Prekmurje

KSS Ljutomer, Ljutomer
Glavni trg 3a;

02-585-8526

Ljutomerske gorice

KSS Lendava
Partizanska 52;

02-575-1940

Prekmurje

KSS Gornja Radgona
Partizanska 18;

02-561-1421

Radgonsko-Kapelske gorice

KSS Brežice
Cesta prvih borcev 41

07-4961-165

Bizeljsko-Sremič, Občina Brežice

KSS Brežice
Cesta prvih borcev 41

07-4966-480

Dolenjska, Občina Brežice

KSS Črnomelj, Črnomelj
Kolodvorska 34

07-3056-210

Črnomaljski podokoliš, Občina Semič

KSS Črnomelj, Črnomelj
Kolodvorska 34

07-3056-210

Črnomaljski podokoliš, Občina Črnomelj

KSS Krško, Krško
C. Krških žrtev 52

07-4902-210

Dolenjska in Bizeljsko-Sremič, Občina Krško

KSS Metlika, Metlika
Mestni trg 24

07-3636-060

Metliški podokoliš,
Občina Metlika

KSS Novo mesto; Šentjernej
Trubarjeva 5

07-3932-795

Dolenjska, Občina Šentjernej

KSS Novo mesto, Škocjan
Graben, Ragovo 7

07-3321-944

Dolenjska, Občina Škocjan in Novo mesto

KSS Žužemberk
Grajski trg 26

07-3885-260

Dolenjska, Občina Žužemberk in Dolenjske Toplice

KSS Sevnica, Sevnica
Glavni trg 27

07-8141-725

Dolenjska in Bizeljsko-Sremič
Občina Sevnica

KSS Trebnje
Baragov trg 3

07-3460-672

Dolenjska, Občina Trebnje

KZ Ljubljana odd.
Novo mesto, Šmihelska 14

07-3730-579

Vinorodna dežela Posavje

KVZ Nova Gorica, Nova Gorica
Pri hrastu 18

05-3351-210

Vinorodna dežela Primorska

KSS Koper, Koper
Ulica 15. maja 17

05-630-4061

Koprski okoliš

KSS Koper, Koper
Ulica 15. maja 17

05-630-4062

Koprski okoliš

KSS Koper, Lucija
Obala 105

05-6772-503

Koprski okoliš

KSS Sežana, Sejmiška 1a;
Sežana

05-7344-166

Vinorodni okoliš Kras

KSS Sežana, Sejmiška 1a;
Sežana

05-7344-166

Vinorodni okoliš Kras

KSS Ajdovščina , Ajdovščina
Goriška c. 23/b

05-3689-210

Vinorodni okoliš Vipavska dolina

KSS Ajdovščina , Ajdovščina
Goriška c. 23/b

05-3689-210

Vinorodni okoliš Vipavska dolina

KSS Nova Gorica
Bilje 1, Renče

05-3954-263

Vinorodni okoliš Vipavska dolina

Mojca Mavrič Štrukelj KSS Nova Gorica
Bilje 1, Renče

05-3954-263

Vinorodni okoliš Vipavska dolina

05-3959-530

Goriška brda

Miran Torič
Marika Feher
Stanko Klajnščak
Milena Rožman
Andrej Golob
Bernarda Stariha
Ana Strugar
Jože Simončič
Ana Bahor
Mojca Hrovat
Katica Kregar
Janez Hrovat
Franc Živič
Tone Zupančič
Jože Maljevič
Andreja Škvarč
Janko Brajnik
Elizabeta Bonin
Irena Vrhovnik
Majda Brdnik
Milena Štolfa
Darja Marc
Rajko Črv
Andreja Baša

Branko Radikon

KSS Brda
Trg 25 maja 2, Dobrovo
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Ime in priimek

Sedež

Telefon

Za območje

Marta Srebrnič

KSS Brda
Trg 25 maja 2, Dobrovo

05-3959 530

Goriška brda

KZ Maribor
Vinarska 13

02 228 4900

Vinorodna dežela Podravje

KZ Maribor
Vinarska 13

02 228 4900

Vinorodna dežela Podravje

KSS Šmarje
Celjska cesta 6

03 818 3041

Šmarje pri Jelšah

KSS Šmarje
Celjska cesta 6

03 818 3044

Šmarje pri Jelšah

KSS Slovenske Konjice
Oplotniška c. 1

03 759 1852

Slovenske konjice

KSS Šentjur
Ul. Dušana Kvedra 14a

03 749 1062

Šentjur

KSS Lenart; Lenart
Kraigherjeva 19a

02 720 7269

Lenart

KSS Lenart, Lenart
Kraigherjeva 19a

02 720 7269

Lenart

KSS Slovenska Bistrica
Titova 36

02 843 0130

Slovenska Bistrica

KSS Ptuj
Ormoška 28

02 749 3629

Ptuj

KSS Ptuj
Ormoška 28

02 749 3630

Ptuj

KSS Ormož
Ptujska cesta 12

02 744 2820

Ormož, Ljutomer

KSS Maribor
Vinarska 14

02 228 4900

Maribor

KSS Maribor
Vinarska 14

02 228 4900

Maribor

KSS Maribor
Vinarska 14

02 228 4900

Maribor

KSS Maribor
Vinarska 14

02 228 4900

Maribor

Roman Štabuc
Teja Ozimič
Marija Kos
Marija Lorger
Ivica Podkrajšek
Vojko Grdina
Franc Fekonja
Franc Senekovič
Edvard Jug
Andrej Rebernišek
Miran Reberc
Ivančič Marjan
Irena Merc
Marjeta Miklavc
Branka Kac
Marika Rotvajn
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Ob-53102
Na podlagi 10. in 27. člena Uredbe o
programih kmetijske strukturne politike in
kmetijske politike razvoja podeželja za leto
2001 (Ur. l. RS, št. 60/01) ter na podlagi
11. člena Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
(Ur. l. RS, št. 45/95; v nadaljevanju zakon)
in sklepa Vlade RS z dne 12. 7. 2001 o
poslovnem načrtu Javnega sklada v letu
2001 objavljata Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano in Agencija RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija) ter Javni sklad Republike
Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja v okviru
VI. javnega razpisa (v nadaljevanju: Javni
sklad)

2. Posojila do 2 mio SIT upravičenec
praviloma zavaruje pri zavarovalnici.
3. Posojila nad 2 mio SIT upravičenec
praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na
premoženje ali z drugim, temu instrumentu
enakovrednim jamstvom.
4. Črpanje nepovratnih sredstev je v obliki refundacije plačanih računov (skupaj z
dokazili o plačilu) za dela izvršena po 1. 1.
2001 oziroma za gradbena dela situacije z
dokazilom o plačilu, potrjene s strani nadzornega organa, skupaj z dokazilom o njegovi strokovni usposobljenosti.
5. Črpanje posojila Javnega sklada je
dokumentarno, z možnostjo refundacije računov za dela, izvršena v letu 2001 iz lastnih virov, vendar največ v višini 30% dodeljenega posojila. Upravičenec lahko v obliki
gotovine porabi največ 20% dodeljenega
posojila, a ne več kot 350.000 SIT.
6. Posojila ni mogoče najeti za refinanciranje obstoječih kreditov pri poslovnih bankah, razen za namen E/2.
7. Sredstva lahko pridobijo prosilci, ki
imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev.
8. Sredstva se lahko dodeljujejo v skladu z določili Uredbe o programih kmetijske
strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leto 2001 (Ur. l. RS, št.
60/01).
9. Upravičenci, ki so pridobili sredstva
po tem javnem razpisu, ne morejo kandidirati za isto investicijo še najmanj 2 leti po
prejemu sredstev, razen v primeru višje sile.
Za primer višje sile se štejejo: naravne in
elementarne nesreče, ki so občutno vplivale na izvedbo investicije in smrt ali trajne
poškodbe upravičenca.
IV. Pogoji za dodelitev in nameni dodeljevanja sredstev
E - Sanacija kmetij
1. E2 - Financiranje programa “sanacije
kmetij”, pod posebnimi pogoji z odobritvijo
posojil, nepovratnimi sredstvi in s subvencioniranimi obrestmi
Namen:
Podpore so namenjene sanacijam kmetij za reševanje zadolženosti, ko je do nezmožnosti poravnavanja obveznosti prišlo
zaradi smrti v družini (smrt nosilca kmetijskega gospodarstva ali njegovega zakonca
oziroma drugega ožjega družinskega člana)
ter v primerih individualne škode na gospodarskih in stanovanjskih objektih, kmetijskih
strojih ter opremi in živini na kmetijskem
gospodarstvu iz objektivnih razlogov, kar je
razvidno iz sanacijskega načrta.
Upravičenci:
Fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma storitve kmetijstva in imajo
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Pogoji:
V primeru uničenja pridelkov so do pomoči upravičeni tisti prosilci, katerim so uničeni pridelki predstavljali poglavitni vir dohodka, oziroma prosilci z več kot 50% izpada celotne proizvodnje na kmetijskem gospodarstvu. Na poslopjih in opremi
nadomestilo škode zaradi neugodnih vremenskih razmer ni odvisno od spodnje meje izpada proizvodnje.
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za
poravnavo škode na kmetijskem gospodarstvu, ki je nastala v letu 2001, za katero
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NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCA:
Vloga za dodelitev podpore: obnova vinograda
ad 1.
Obrazec Vloga za dodelitev podpore:
obnova vinograda izpolni upravičenec.
Za vsak vinograd se izpolni svoj obrazec. V kolikor vlaga posamezni upravičenec
vlogo za obnovo, zemeljska dela, za več
različnih vinogradov, se izpolni več obrazcev Obnova vinograda
Vpiše se:
– ime in priimek oziroma naziv upravičenca,
– številka vpisa v register pridelovalcev
grozdja in vina,
– davčna številka upravičenca,
– številka kmetijskega gospodarstva, kateremu pripada vinograd.
ad 2.
Vpiše se:
– številka vinograda iz registra pridelovalcev grozdja in vina;
– število posajenih cepljenk v obnovi, ki
mora odgovarjati priloženim računom in podatkom, vpisanim v register pridelovalcev
grozdja in vina;
– bruto in neto površina obnove v ha, ki
se lahko med sabo razlikujeta kot sledi: pri
nagibu 0-15% za do 10%, pri nagibu
16-50% za do 25%, pri nagibu nad 51% za
do 30%;
– sadilna razdalja v vrsti in medvrstna v
metrih.
ad 3.
Točko 3 izpolni predstavnik kmetijske
svetovalne službe in se pod njega tudi podpiše. V primeru nagiba nad 70% se podpiše
tri članska komisija.
Vpiše se:
– ali je obnova kompleksna (obnova je
kompleksna v primeru, da je obnova zaokrožena in se naenkrat, na strnjeni površini
obnavlja najmanj 1,5 ha, s tem, da se enotno izvajajo zemeljska dela in poti, kar omogoča nadaljnjo skupno obdelavo, tudi v primeru, če gre za obnovo različnih upravičencev),
– dejanski povprečni nagib tistega dela
vinograda, ki se obnavlja.
Točkovanje za obnovo oziroma zemeljska dela, ki se izvajajo, se vpiše tako, da se
obkroži eno od črk, pri čemer pomeni M
malo zahtevnost, S srednjo zahtevnost in V
veliko zahtevnost – upošteva se povprečje
težavnosti za površino, ki se obnavlja.
Pri navozu zemlje na Krasu predstavlja
M-mala zahtevnost navoz do 30 cm, V-velika zahtevnost pa navoz nad 30 cm.
Terasiranje, rušenje se obkroži le v primeru, če je priloženo ustrezno dovoljenje.
Opozorilo: Okroži se težavnost le za izvedena dela.
ad 4.
Pod to točko so izjave upravičenca. Pod
to točko se upravičenec tudi podpiše.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

javni razpis
za dodeljevanje sredstev, namenjenih
za financiranje prestrukturiranja in
prenovo kmetijske proizvodnje
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev, ugodnih posojil in jamstev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano in Javnega sklada upravičencem
(fizične osebe in zadruge) za posamezne
namene, opredeljene v točkah E in F tega
razpisa.
Po tem razpisu je za financiranje projektov iz virov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predvidenih:
– do 100 mio SIT nepovratnih sredstev
za financiranje sanacij kmetij,
– do 180 mio SIT nepovratnih sredstev
za financiranje prestrukturiranja kmetijskih
zadrug
ter iz virov Javnega sklada:
– do 300 mio SIT ugodnih posojil,
– do 85 mio SIT za jamstva.
II. Splošni pogoji, skupni za vse namene
1. Upravičenec mora predložiti zahtevo
za sredstva na originalnem obrazcu Javnega sklada vrste E (kmetijstvo in dopolnilne
dejavnosti na kmetijah, posebni projekti v
kmetijstvu), F (zadruge). Vlogi morajo biti
priložene priloge in dokazila, ki jih zahtevata
Agencija in Javni sklad od upravičenca in so
navedene v poglavju VI. tega razpisa in na
posameznem obrazcu za prijavo.
2. Vlagatelji za sredstva za namen sanacije kmetij so morali do: 6. 7. 2001 oddati
obrazec “A”Osnovni podatki o kmetijskem
gospodarstvu za leto 2001, v skladu z Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za
leto 2001 (Uradni list RS, št. 34/01).
3. Upravičenec mora, če se poteguje za
sanacijska sredstva, k vlogi priložiti sanacijski načrt, izdelan po metodologiji kmetijske
svetovalne službe, ne glede na višino zaprošenih sredstev.
4. Upravičenec mora, če se poteguje za
sredstva razvojnega prestrukturiranja kmetijskih zadrug, k vlogi priložiti investicijski
program izdelan v skladu z Uredbo o enotni
metodologiji za izdelavo programov za javna
naročila investicijskega značaja (Ur. l. RS,
št. 82/98, 86/98 in 43/99).
III. Finančni pogoji, skupni za vse namene
1. Doba odplačevanja posojila ne more
biti daljša od ekonomske dobe projekta.
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niso prejeli nobene odškodnine iz proračuna Republike Slovenije. Upravičenci morajo
k vlogi priložiti dokazila o povzročeni škodi
in sanacijski program, iz katerega je razvidno kakšen izpad dohodka predstavlja povzročena škoda.
Sanacijski program mora vsebovati:
– opis in vrednotenje povzročene škode;
– terminski plan sanacije škode z navedbo vseh potrebnih ukrepov;
– struktura in obseg dejavnosti na kmetiji pred škodnim dogodkom, v obdobju sanacije in po sanaciji;
– finančni tok od prejetja pomoči do zaključka sanacije, najmanj za 5 let ali do poplačila dolgoročnih obveznosti, iz katerega
je razvidna potreba po višini in obliki pomoči;
– zaključne ugotovitve.
Poleg v razpisu navedenih dokumentov
oziroma dokazil morajo prosilci za ta namen
posebej priložiti dokumente, ki dokazujejo
višino prejete pomoči od lokalnih skupnosti
in iz drugih virov, ter prejete zavarovalnine
oziroma izjavo, da take pomoči niso prejeli.
Višina dodeljenih sredstev za namen E2
– sanacija kmetij, so odvisna od narave in
vsebine sanacije, ter glede na obseg škodnega primera in se določajo individualno
od primera do primera.
Če je za posamezno vrsto škodnih primerov sprejet interventni zakon, se primer
naprej rešuje po tem zakonu, obe pomoči
pa se izključujeta.
Posojilni pogoji:
Doba vračanja posojila do 15 let, obrestna mera TOM+2%, ki se subvencionira za
čas moratorija na odplačevanje posojila,
dveletni moratorij na odplačevanje posojila.
2. E3 - Enkratna sanacijska pomoč
Namen:
Podpore so namenjene sanacijam kmetij za reševanje zadolženosti, ko je do nezmožnosti poravnavanja obveznosti prišlo
zaradi smrti v družini (smrt nosilca kmetijskega gospodarstva ali njegovega zakonca
oziroma drugega ožjega družinskega člana)
ter v primerih individualne škode na gospodarskih in stanovanjskih objektih, kmetijskih
strojih ter opremi in živini na kmetijskem
gospodarstvu iz objektivnih razlogov, kar je
razvidno iz sanacijskega načrta.
Upravičenci:
Fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma storitve kmetijstva in imajo
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Pogoji:
Prosilci lahko pridobijo sredstva iz naslova enkratne sanacijske pomoči (namen
E3), če izpolnjujejo pogoje iz točke 1. – E2
in to le v času, ko ni več odprt rok za prijavo
na namen E2. Če se upravičencu odobrijo
sredstva za isti sanacijski primer pod točko
E2, se mu od odobrenih sredstev na programu E2, odštejejo sredstva, ki jih je pridobil iz naslova enkratne sanacijske pomoči za isti sanacijski primer.
Za namen E je okvirno na voljo do 100
mio SIT nepovratnih sredstev iz virov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in do 100 mio SIT posojil iz virov Javnega sklada. Višina nadomestila za sanacijo
kmetijskega gospodarstva znaša do 35%
vrednosti ocenjene škode, za enkratno sa-
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nacijsko pomoč pa v višini do 1,000.000
SIT nepovratnih sredstev.
Vlagatelji za namen E se prijavijo na
obrazcu E in pomožnem obrazcu E2.
F - Financiranje prestrukturiranja kmetijskih zadrug
Namen:
Poslovno in proizvodno povezovanje in
prestrukturiranje kmetijskih zadrug s ciljem,
da se izboljša njihova konkurenčnost, tehnološka prenova, specializacija in koncentracija proizvodnje, ter prilagoditve tržnemu
poslovanju.
Upravičenci:
Poslovni subjekti, organizirani v skladu s
predpisom, ki ureja zadruge, ter v oblikah
poslovnega povezovanja zadrug s sedežem
v Republiki Sloveniji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– Priložen investicijski program v skladu
z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo
programov za javna naročila investicijskega
značaja (Ur. l. RS, št. 82/98, 86/98 in
43/99);
– Ocena projekta glede na stopnjo ogroženosti regije in pomembnosti projekta za
regijo;
· Delež prebivalcev regije v obmejnih demografsko ogroženih naseljih – glede na
povprečje RS (nad, v višini, nižji)
· Stopnja brezposelnosti v regiji – glede
na republiško povprečje (večje za 50%, med
25 in 50%, večja ali enaka kot republiško
povprečje)
· Obseg in pomen projekta za regijo –
glede na to koliko pridelovalcev pogodbeno povezuje na določenem območju (na nivoju statistične regije, na nivoju več občin,
na nivoju lokalne skupnosti)
– Ocena tržnih nihanj in ekonomskih elementov projekta;
· Tržna naravnanost proizvodov in storitev, ki bodo pridobljeni z investicijo – glede
na obseg povpraševanja
· Racionalizacija dela zadrug – glede na
obseg racionalizacije (statusno preoblikovanje družbe, racionalizacija na nivoju celotne zadruge, delne racionalizacije)
· Interna stopnja donosnosti – delež se
giblje med 8% in 26% in več odstotkov
– Ostali kriteriji;
· Kreditna sposobnost izražena v deležu
lastnih sredstev zadružnikov – manjše od
25%, od 25% do 50%
· Število kooperantov – manjše od 50,
od 50 do 100, večje od 100
· Primernost naložbe z vidika ohranjanja
naravne in kulturne dediščine – glede na to
ali naložba vpliva na ta vidik
· Ekološka ustreznost investicije - glede
na vpliv na okolje (pozitiven, nevtralen, sprejemljiv)
– Delež posojila znaša največ 30% od
priznane vrednosti investicije, delež nepovratnih sredstev znaša največ 35% od priznane vrednosti investicije, vendar skupni delež spodbud znaša največ 50% v priznani
investicijski vrednosti.
– Delež v obliki jamstva Javnega sklada
za nastopanje na licitacijah ali najetju posojil
pri bankah je lahko največ do 50% priznane
vrednosti projekta;
– Posojilni pogoji: doba vračanja do 15
let, obrestna mera TOM + 2%, do dvoletni
moratorij na vračanje posojila.

Za namen točke F je na voljo do 180
mio SIT nepovratnih sredstev Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, do 200
mio SIT posojilnih sredstev Javnega sklada
in do 85 mio SIT jamstev iz virov Javnega
sklada. Minimalna vrednost investicije je
6,000.000 SIT.
Vlagatelji bodo vloge oddali na obrazcu F.
V. Vsebina vloge
1. Originalni obrazec vloge za namen E
oziroma F;
2. Sanacijski načrt za projekte, ki kandidirajo za sanacijo (namen E) in investicijski
program za projekte zadrug (namen F);
3. Potrdilo o plačanih davkih za preteklo
leto, ki ga izda pristojni davčni urad oziroma
dokazilo o stanju obveznosti, ki ni starejše
od 30 dni (namen E in F);
4. Potrdilo o statusu kmeta, ki ga izda
pristojni upravni organ ali priglasitvena listina, če opravlja dejavnost kot samostojni podjetnik (namen E), za pravne osebe izpisek
iz sodnega registra (namen F);
5. Potrdilo o državljanstvu upravičenca
(namen E);
6. Potrdilo upravnega organa o priglasitvi dopolnilne dejavnosti, če le-to opravlja
kot dopolnilno (za namen E);
7. Pravnomočno gradbeno dovoljenje ali
pravnomočno odločbo o priglasitvi del (za
namen E in F);
8. Mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe (za namen E);
9. Račun z dokazilom o plačilu ali potrjena situacija s strani nadzornega organa z
dokazilom o strokovni usposobljenosti ali
notarsko overjena pogodba o nakupu objektov, opreme, kmetije, živine, zemlje oziroma premičnine. Pri prijavi se lahko predloži predračune in predpogodbe. Pri črpanju pa se mora predložiti račune in pogodbe (namen E in F);
10. Zemjiškoknjižni(e) izpisek(ke) zemljišč kmetije (ki ni starejši od 1 meseca) in
posestni(e) list(e) star(e) največ 1 mesec in
v primeru graditve drugo ustrezno dokazilo
o pravici gradnje na določeni nepremičnini
(na zemljišču, če gre za novo ali nadomestno gradnjo) in na objektu, če gre za rekonstrukcijo oziroma obnovo objekta, ki je
sposobno za vpis v zemljiško knjigo (kupoprodajna pogodba, overjena v skladu z zakonom, pogodba o prodaji nezazidanega
stavbnega zemljišča sklenjena v obliki notarskega zapisa in podobno). V primeru, da
upravičenec ni lastnik, pa mora poleg enega od naštetih dokumetov priložiti najmanj
desetletno zakupno pogodbo za zemljišče
oziroma objekte, v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih (namen E in F);
11. Dokazilo o prejeti državni pomoči,
če se sanacija izvaja na popotresnem območju v Posočju (namen E);
12. Registracijske listine, obrtna dovoljenja ali priglasitvena listina (namen F);
13. Odločba o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti(namen F);
14. Bilanca stanja in Bilanca uspeha za
zadnji dve leti (namen F);
15. Dokazilo o opravljeni reviziji zaključnega računa za leto 1999 ali 2000 (namen F);
16. Dokazilo pristojnega sodišča da vlagatelj ni v stečajnem postopku ali likvidaciji,
ki ni starejše od 30 dni (za namen F);
17. Zapisnik o škodi (za namen E);
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val direktor Agencije s soglasjem ministra
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in
predsednik uprave Javnega sklada. O dodelitvi nepovratnih sredstev bo odločal direktor Agencije, o dodelitvi posojil oziroma
jamstev pa uprava Javnega sklada, v roku
60 dni po izteku roka. Vlagatelji, katerim
sredstva ne bodo dodeljena bodo o tem
pisno obveščeni z odločbami v roku 90 dni
po izteku razpisnega roka. Zoper to odločbo se lahko vloži pritožba na Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v roku
15 dni od dneva vročitve odločbe vlagatelju. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo.
O rezultatih pritožb odloči minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z odločbo.
Postopek dodeljevanja nepovratnih sredstev
bo potekal skladno z določili Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leto 2001
(Ur. l. RS, št. 60/01). Postopek izbire Javnega sklada pa bo potekal skladno s splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS
za regionalni razvoj.
6. Agencija in Javni sklad bosta spremljala namensko porabo sredstev pri upravičencu. Če bosta Agencija in Javni sklad
ugotovila, da sredstva niso bila uporabljena
za namen, za katerega so bila dodeljena ali
da so bila sredstva odobrena na podlagi
neresničnih podatkov, imata pravico takoj
zahtevati od upravičenca vračilo sredstev v
enkratnem znesku. Upravičenec bo moral
vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi za obdobje od dneva nakazila do
dneva vračila po zakonu o predpisani meri
zamudnih obresti in temeljni obrestni meri
(Ur. l. RS št. 45/95) ter po odredbi o načinu obračunavanja zamudnih obresti (Ur. l.
RS št. 14/92). Upravičenec izgubi tudi pravico do drugih intervencijskih sredstev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencije za dobo 2 let, o čemer odloči minister z odločbo. Rok prične teči z
dnevom vročitve odločbe.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja, Ljubljana,
Javni sklad RS za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja, Ribnica

stev za namene opredeljene v točkah A in
B, II. poglavja tega razpisa.
Višina razpisanih sredstev za posojila je
560,000.000 SIT. Višina razpisanih sredstev za subvencije je 60,000.000 SIT.
Pravico kandidiranja imajo fizične in pravne osebe za projekte, ki se bodo izvajali na
narodnostno mešanih območjih v občinah:
Lendava, Dobrovnik, Moravske Toplice, Hodoš, Šalovci, Piran, Koper in Izola.
II. Nameni in pogoji dodeljevanja sredstev:
A. Razvoj kmetij in dopolnilnih dejavnosti
na kmetijah:
· Podpora ekonomski diverzifikaciji podeželja – alternativni dohodkovni viri: ustvarjanje zaposlitvenih možnosti za kmete in njihove družine, razvijanje podeželskega turizma, ustanavljanje malih predelovalnih obratov, ohranjanje tradicionalnih obrti in
organiziranje prodaje s sofinanciranjem izgradnje pomožnih objektov na kmetijah in
turističnih kapacitet na kmetijah, izdelave
blagovnih znamk in promocije produktov podeželja.
Delež sofinanciranja projektov je do 50%
vrednosti naložbe (delež nepovratnih sredstev 25%, posojilo 25%).
· Podporo programom za preusmeritev
in prenovo kmetijske proizvodnje in predelave: investicije, ki zagotavljajo večjo konkurenčnost in razvoj kmetij, kmetijskih zadrug
in kmetijskih obratov, preusmeritev, tehnološka prenova, specializacija in koncentracija proizvodnje in predelave, zagotavljanje
prilagoditve tržnemu povpraševanju, podpora posameznim specifičnim programom preusmeritve in prenove.
Delež sofinanciranja projektov je do 35%
vrednosti naložbe (delež nepovratnih sredstev 25%, posojilo 10%).
Projekti, ki bodo predmet sofinanciranja
lahko zajemajo:
– stroške gradnje, pridobitve ali izboljšanja nepremičnine,
– nove stroje in opremo, vključno s programsko opremo,
– svetovanje, tehnične in izvedbene študije ter tržne raziskave za aktivnosti, ki so
povezane z razvojem kakovostnih kmetijskih
proizvodov,
– izobraževanje in usposabljanje, organiziranje in sodelovanje na tekmovanjih razstavah in sejmih,
– nakup kmetijskih zemljišč,
– ureditev in obnova sadovnjakov in vinogradov,
– nakup živali.
B. Začetne investicije v proizvodne in
storitvene objekte in opremo:
· postavitvi novega proizvodnega obrata,
širitvi obstoječega obrata, začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo
proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo
racionalizacije, diverzifikacija ali modernizacije), nakupu proizvodnega obrata, ki se je
zaprl ali bi se zaprl, če ne bi bil prodan.
Projekti, ki bodo predmet sofinanciranja
lahko zajemajo:
– stroške nakupa zemljišča,
– stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
– gradnjo in/ali nakup objektov,
– nakup strojev in opreme,
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18. Kopija Osnovnega obrazca o kmetijskem gospodarstvu – podatki o kmetijskem
gospodarstvu za leto 2001/list A (namen E).
Upravičenec mora dostaviti tiste od
naštetih dokumentov, ki se nanašajo na vsebino njegove vloge oziroma status prosilca
in je to navedeno na obrazcu vloge.
VI. Rok in način prijave
1. Roki za vložitev prijav so:
– za namen E2 do 15. 9. 2001;
– za namen E3 do zadnjega delovnega
dne v tekočem mesecu, oziroma do 31. 3.
2002;
– za namen F do 15. 9. 2001.
Agencija in Javni sklad bosta enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele do predpisanega roka na naslov: Javni Sklad RS za regionalni razvoj,
Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica. Kuverte morajo biti označene z oznako: “Ne odpiraj –
razpis kmetijstvo“ z pripisom programa investiranja (točka E ali F razpisa).
2. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija se dvigne na sedežu Javnega sklada RS za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, od
6. 8. 2001 do zaključka razpisa, vsak dan
od 9. do 12. ure. Razpisna dokumentacija je
tudi na voljo na pooblaščenih enotah Hranilno kreditne službe Slovenije in na spletni
strani Javnega sklada RS za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja: http://www.rdf-sklad.si; lontaktna
oseba Franc Florjančič, tel. 01/836-19-53;
Javni sklad RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja,
Škrabčev trg 9a, Ribnica.
Cena razpisne dokumentacije je 1.000
SIT.
3. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja
posojila bremenijo upravičenca. Upravičenci, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo
sklepali pogodbo o dodelitvi sredstev s enoto Hranilno kreditne službe za namen E in z
Javnim skladom RS za regionalni razvoj za
namen F.
4. Agencija in Javni sklad lahko od prosilca zahtevata dodatno dokumentacijo oziroma na svoje stroške preverjata dokumentacijo oziroma naročita strokovno mnenje o
projektu.
VII. Obravnava vlog
1. Prosilce, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja
pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. Vloge, ki jih vlagatelj v roku 15
dni od dneva prejema obvestila ne dopolni,
bodo kot nepopolne zavržene.
2. Vloge, ki bodo prispele prepozno in
vloge, ki ne bodo vsebovale originalnega
obrazca in sanacijskega načrta oziroma investicijskega programa, bodo zavržene.
3. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
4. V primeru, da je vlog za dodelitev
sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev nepovratnih in posojilnih sredstev več,
kot je na razpolago sredstev, ima komisija
za pregled in obravnavo prispelih vlog pravico zmanjšati delež posojila in nepovratnih
sredstev v finančni konstrukciji.
5. Predlog za odločanje bo pripravila
skupna strokovna komisija, ki jo bo imeno-

Ob-53160
Na podlagi 6. člena Zakona o uporabi
sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na
podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij (Uradni list RS, 45/95, 34/96,
60/99), pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št. 13/00,
65/00, 97/00, 9/01), proračuna RS za leto
2001 (Uradni list RS, št. 32/01) in 5. člena
uredbe o merilih, pogojih in postopku za dodelitev spodbud za ustvarjanje gospodarske
osnove za avtohtoni narodni skupnosti za leto 2001 (Uradni list RS, št. 62/01) objavlja
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5
javni razpis
za dodelitev sredstev za ustvarjanje
gospodarske osnove za avtohtoni
narodni skupnosti za leto 2001
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodeljevanje dolgoročnih ugodnih posojil in nepovratnih sred-
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– stroške nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa
patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja,
– stroške priprave investicijskih študij in
projektov začetnih investicij.
Delež sofinanciranja projektov, v obliki
posojila, je 40% oziroma 55%, ko gre za
mala in srednja podjetja ter fizične osebe.
Za velika podjetja je za nakup patentov,
licenc, know-how-a ali nepatentiranega tehničnega znanja višina sofinanciranja 25%.
Pogoj za pridobitev posojila za začetne
investicije v proizvodne in storitvene objekte in opremo so:
– uporabljati se morajo izključno v proizvodnem obratu, ki je prejemnik regionalne
pomoči,
– obravnavati jih je treba kot sredstva, ki
se amortizirajo,
– kupljena morajo biti od tretje osebe po
tržnih pogojih,
– biti morajo vključena v aktivo podjetja
in ostati vsaj pet let v obratu, ki je prejel
regionalno pomoč.
III. Finančni pogoji skupni za vse namene
1. Za subvencije lahko kandidirajo samo
upravičenci s statusom kmeta s projekti iz
točka A v II. poglavju. Višina nepovratnih
sredstev je največ 3,000.000 SIT.
2. Vloge za pomoč se mora oddati pred
začetkom izvajanja projekta.
3. Sredstva za ustvarjanje gospodarske
osnove za avtohtoni narodni skupnosti se
namenijo za isti projekt le enkrat, razen če
se izvaja fazno.
4. Projekt, s katerim prosilec kandidira
za sredstva iz razpisa, mora izpolnjevati naslednje kriterije:
– ohranitev realne vrednosti dodeljenih
sredstev,
– donosnost (profitabilnost) projekta,
– finančna konstrukcija projekta (obseg
lastnih sredstev namenjenih financiranju projekta, obseg in vrsta drugih virov financiranja),
– razvojna naravnanost projekta (uvajanje novih tehnologij, inovacij, nastopanje na
novih tržiščih, odpiranje novih delovnih
mest),
– ekološka naravnanost projekta (varčevanje z energijo, varovanje okolja),
– boniteta prosilca (sposobnost nuditi
ustrezne inštrumente zavarovanja vračil dodeljenih sredstev).
5. Sredstva v obliki posojila pridobi prosilec, ki lahko dokaže, da ima med viri financiranja najmanj 25% lastnih sredstev. Obrestna mera odobrenega posojila je
TOM+0,5%, z dobo vračanja največ 9 let in
moratorijem največ 2 leti. Moratoriju se posojilojemalec lahko odpove.
IV. Vsebina vloge
Za pridobitev posojila ali subvencije pod
pogoji iz II. točke, mora prosilec predložiti
naslednjo dokumentacijo:
a) samostojni podjetniki:
· obrazec A oziroma obrazec B,
· poslovni (investicijski) načrt,
· dokazila glede na vrsto investicije:
– pri nakupu opreme, strojev, patentiranih pravic, licenc, znanja, nepatentiranega
znanja, zgradb ali zemljišč: predračun ali
kupoprodajna pogodba,
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– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov: gradbeno dovoljenje ali priglasitev
del, dokazilo o lastništvu (zemljiškoknjižni
izpisek ali dolgoročna najemna pogodba s
soglasjem lastnika za izvajanje obnovitvenih
del) ter (pred)račun investicije oziroma pogodba z izvajalcem gradbenih del,
– pri ureditvi in opremljanju zemljišča:
lokacijsko dovoljenje in potrdilo o lastništvu,
· obrtno dovoljenje,
· potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
· potrdilo o prometu na žiro računu,
· podatki o poslovanju za tekoče leto,
· davčna napoved za zadnji dve leti in
bilanca stanja, potrjena s strani DURS,
· podpisano in izpolnjeno izjavo o prejetih sredstvih (iz proračuna RS, občinskega
proračuna ali mednarodnih virov) v zadnjih
treh letih,
· mnenje italijanske oziroma madžarske
narodne skupnosti.
b) gospodarske družbe:
· obrazec A oziroma obrazec B,
· poslovni (investicijski načrt),
· dokazila glede na vrsto investicije:
– pri nakupu opreme, strojev, patentiranih pravic, licenc, znanja, nepatentiranega
znanja, zgradb ali zemljišč: predračun ali
kupoprodajna pogodba,
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov: gradbeno dovoljenje ali priglasitev
del, dokazilo o lastništvu (zemljiškoknjižni
izpisek ali dolgoročna najemna pogodba s
soglasjem lastnika za izvajanje obnovitvenih
del) ter (pred)račun investicije oziroma pogodba z izvajalcem gradbenih del,
– pri ureditvi in opremljanju zemljišča:l
lokacijsko dovoljenje in potrdilo o lastništvu,
· splošni podatki o podjetju (opis podjetja, dejavnost, število zaposlenih, poslovni
partnerji, dobavitelji, kupci),
· fotokopija sklepa sodišča o registraciji
podjetja in fotokopija vseh sprememb (dokumenti ne smejo biti starejši od enega meseca),
· fotokopija obvestila o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti – SURS,
· podatki poslovanja po zaključnem računu za zadnji dve leti, potrjeni s strani Agencije za plačilni promet, in revizijsko poročilo, če tako zahteva zakon,
· podatki o poslovanju za tekoče leto,
· obrazec BON – 2 ali BON – 3, ki ne
sme biti starejši od tedna dni,
· podpisano in izpolnjeno izjavo, da podjetje ni v stečajnem postopku ter, da se
strinja z danimi pogoji,
· podpisano in izpolnjeno izjavo o prejetih sredstvih (iz proračuna RS, občinskega
proračuna ali mednarodnih virov) v zadnjih
treh letih,
· mnenje italijanske oziroma madžarske
narodne skupnosti.
C) kmetje:
· obrazec A
· potrdilo o statusu kmeta, ki ga izda pristojni upravni organ,
· poslovni (investicijski) načrt (opis investicije za projekte do 2.000.000 SIT),
· dokazila glede na vrsto investicije:
– pri nakupu opreme, strojev, patentiranih pravic, licenc, znanja, nepatentiranega
znanja, zgradb ali zemljišč: predračun ali
kupoprodajna pogodba,

– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov: gradbeno dovoljenje ali priglasitev
del, dokazilo o lastništvu (zemljiškoknjižni
izpisek ali dolgoročna najemna pogodba s
soglasjem lastnika za izvajanje obnovitvenih
del) ter (pred)račun investicije oziroma pogodba z izvajalcem gradbenih del,
– pri ureditvi in opremljanju zemljišča:
lokacijsko dovoljenje in potrdilo o lastništvu,
· potrdilo DURS o katastrskem dohodku,
· potrdilo DURS o plačanih davkih,
· pisno mnenje pospeševalne oziroma
svetovalne službe o predvideni uspešnosti
investicije,
· podpisano in izpolnjeno izjavo o prejetih sredstvih (iz proračuna RS, občinskega
proračuna ali mednarodnih virov) v zadnjih
treh letih,
· mnenje italijanske oziroma madžarske
narodne skupnosti.
V. Merila za izbor
Prednost pri pridobivanju sredstev bo
imel prosilec, katerega projekt je:
1. zagotavlja večje število novo ustvarjenih delovnih mest,
2. imajo večji učinek projekta na skladni
regionalni razvoj,
3. zagotavljajo večji delež lastnih sredstev, izkazujejo boljše reference investitorja,
4. zagotavljajo trajnostno naravnanost investicije,
5. izkazujejo večji delež vključevanja lokalnih dobaviteljev,
6. izkazujejo večji delež visokih tehnologij v investicijskem projektu,
7. izkazujejo vključenost raziskovalno-razvojnega kadra,
8. izkazujejo višjo tehnološko zahtevnost
programa,
9. imajo demonstracijski učinek investicije na druge potencialne investitorje.
VI. Rok in način prijave
1. Rok za prijavo je 5. 9. 2001.
2. Odpiranje prejetih vlog na javni razpis
bo vodila strokovna komisija, ki jo imenuje
ministrica za gospodarstvo in jo sestavljajo
predstavniki Ministrstva za gospodarstvo,
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Urada za narodnosti.
3. Komisija za dodelitev sredstev za
ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele
do predpisanega datuma na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Področje regionalnega razvoja, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Kuverte morajo biti označene z oznako: “ne
odpiraj – razpis za dodelitev sredstev za
ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti za leto 2001“.
4. Prosilci lahko vse potrebne informacije in dokumentacijo pridobijo na Ministrstvu
za gospodarstvo tel. 01/478-37-54 pri Eriku Žigonu ali na internetu www.gov.si/mg.
5. Prosilci, katerim bodo sredstva odobrena s sklepom Ministrstva za gospodarstvo, bodo lahko sklenili posojilno pogodbo o črpanju sredstev s pooblaščeno banko.
6. Pred podpisom pogodbe, so dolžni
predložiti dokazilo o ustreznem zavarovanju
odobrenega posojila. Stroški zavarovanja
posojila bremenijo posojilojemalca.
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Dunajska 156, Ljubljana, v sodelovanju z
Ministrstvom za gospodarstvo kot naročnikom in sofinancerjem

· potrilo, da je poravnal davke in prispevke določene z zakonom,
· potrdilo o vpisu v tekoči letnik,
· potrdilo fakultete ali visokošolske ustanove o višini celotne šolnine izrednega dodiplomskega študija,
· potrdilo fakultete o že opravljenih izpitih.
IV. Orientacijska vrednost sredstev
Orientacijska vrednost sredstev, ki so na
razpolago v letu 2001 znašajo 28,000.000
SIT. PCMG-ju bo Ministrstvo za gospodarstvo zagotovilo sredstva s proračunske postavke 1728 – Promocija podjetništva, konto 413 – drugi tekoči domači transferi.
V. Določitev obdobja v katerem morajo
biti porabljena proračunska sredstva
Proračunska sredstva morajo biti porabljena do konca leta 2001.
VI. Način prijave in razpisni rok
Prijavitelji morajo popolno prijavo, v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije poslati priporočeno na naslov Pospeševalni center za malo gospodarstvo, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, do vključno
28. 9. 2001 (velja poštni žig do vključno
26. 9. 2001 ali oddaja v glavno pisarno Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo,
Dunajska 156, Ljubljana (WTC 8. nadstropje) do 28. 9. 2001 do 12.00 ure) v zaprti
ovojnici pod oznako “Ne odpiraj – vloga na
razpis“ z navedbo naslova “ javni razpis za
sofinanciranje dodiplomskega študija podjetništva” in številko objave razpisa v Uradnem listu RS na prednji ter polnim naslovom
pošiljatelja na zadnji strani. Osebno predložene vloge bomo sprejemali na Pospeševalnem centru za malo gospodarstvo vsak
delovni dan do 14. ure. Vloge, ki ne bodo
imele oznake oziroma ne bodo prispele pravočasno, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene ponudnikom.
VII. Datum odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb ni javno in bo v torek,
2. oktobra 2001, ob 12.30 v sejni sobi
PCMG Dunajska 156, Ljubljana.
VIII. Obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o izboru pisno obveščeni v roku 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
IX. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na internet naslovu
http://www.pcmg.si ali na sedežu Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo, Dunajska 156, 1000 Ljubljana (8. nadstropje),
vsak delovni dan do 15. ure, ali jo naročijo
po telefonu 01 589-18-70. Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan od 9. do
10. ure na sedežu: Pospeševalni center za
malo gospodarstvo, Dunajska 156, Ljubljana, tel.: 01 5891 834, 01 5891 870, fax
01 5891 877, kontaktna oseba: Maja Gorjanc ali pa pisno na e-mail: Maja.Gorjanc@pcmg.si.
Pospeševalni center za malo
gospodarstvo
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7. Komisija za dodelitev sredstev za
ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni lahko od prosilca zahteva dodatno dokumentacijo oziroma na svoje stroške
preverja dokumentacijo oziroma naroči strokovno mnenje o projektu.
8. Odpiranje vlog bo opravila strokovna
komisija. O odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Če komisija ugotovi, da je prijava na razpis nepopolna, pozove predlagatelja vloge, da jo dopolni v 8. dneh od prejema obvestila o dopolnitvi. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v
določenem roku ne dopolnijo, se zavržejo.
Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje prijava za dodelitev pomoči, so uradna tajnost.
9. Na podlagi ocene vlog bo strokovna
komisija pripravila predlog izbora prejemnikov spodbud. Sklep o dodelitvi pomoči bo
izdala na predlog strokovne komisije ministrica. Komisija bo v petnajstih dneh po
odločitvi dostavila prosilcem sklep o odločitvi.
Prijavitelj ima v osmih dneh od prejema
sklepa pravico vložiti zahtevo za ponovno
ocenitev predloga za dodelitev pomoči. V
svoji zahtevi mora opredeliti razloge zaradi
katerih zahteva ponovno oceno. O zahtevi
za ponovno ocenitev predloga odloča ministrica za gospodarstvo. Odločitev je dokončna. Postopek in način ponovne ocenitve predloga določi ministrica za vsak primer posebej.
10. Predlagatelji, ki jim bo komisija dodelila sredstva v obliki dolgoročnega kredita morajo v 8. dneh od prejema podpisati
pogodbo. Če se prejemnik v v tem času ne
odzove, se šteje, da je odstopil od zahteve
za pridobitev državne pomoči.
11. Ministrstvo preko pooblaščene banke spremlja porabo dodeljenih sredstev po
javnem razpisu. Upravičenci morajo ministrstvu oziroma pooblaščeni banki omogočiti nadzor nad porabo sredstev tako, da je
vsak čas možna kontrola realizacije investicije ter vpogled v poslovne knjige in listine,
ki se nanašajo na porabo dodeljenih sredstev.
Če ministrstvo ali pooblaščena banka
ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za
namen, za katerega so bila dodeljena, ali se
je sredstva kakorkoli odtujilo, ali so bila sredstva dana na podlagi neresničnih podatkov,
mora upravičenec vrniti vsa dana sredstva,
v enkratnem znesku. Upravičenec mora vrniti sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila, do dneva vračila.
Ministrstvo za gospodarstvo
Področje regionalnega razvoja
Ob-53087
Na podlagi proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Uradni list RS, št.
32/2001), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2001 (Uradni
list RS, št. 32/2001), Pravilnika o postopkih za izvršrvanje proračuna RS (Uradni list
RS št. 13/00, 65/00, 97/00, 9/01), na
podlagi 2.4. točke Uredbe o namenih in
pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter
določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje
posameznih shem državnih pomoči in Programa Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo za leti 2000-2001 objavljata Pospeševalni center za malo gospodarstvo,

javni razpis
o sofinanciranju dodiplomskega študija
podjetništva
I. Proračunski uporabnik
Pospeševalni center za malo gospodarstvo, Dunajska 156, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: PCMG).
II. Predmet razpisa
Sofinanciranje dodiplomskega študija
podjetništva, ki je namenjen podjetnikom,
ki se izobražujejo na visokih in višješolskih
programih na slovenskih univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih v Republiki
Sloveniji, kjer potekajo verificirani dodiplomski programi podjetništva.
III. Osnovni pogoji in merila
PCMG bo sofinanciral dodiplomski študij podjetništva do maksimalno 50% šolnine. Na razpis se lahko prijavi podjetje, ki se
po 51. členu Zakona o gospodarskih družbah šteje za majhno družbo oziroma ima
status samostojnega podjetnika posameznika (s.p.), katerega lastnik oziroma solastnik se ob opravljanju samostojne dejavnosti izredno izobražuje za potrebe vodenja in
upravljanja podjetja.
Kandidati morajo že biti vpisani v študijski program. Komisija bo v postopku ocenjevanja dala prednost kandidatom, ki:
a) imajo višjo povprečno oceno;
b) so v višjem letniku študija;
c) vodijo uspešno malo podjetje z več
kot enim zaposlenim;
d) vodijo podjetje, ki se ukvarja s proizvodno dejavnostjo.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni:
– kandidati, katerih podjetje je v stečajnem postopku,
– kandidati, ki so za isti namen že pridobili nepovratna sredstva iz drugih virov državnega proračuna,
– kandidati, ki so za isti namen že sodelovali in dobili sredstva v letu 1999 oziroma
v letu 2000 na razpisih za dodiplomski študij Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem.
Predlagatelj mora v vlogi predložiti:
– izpolnjen obrazec izjave prijavitelja, da
sprejema pogoje razpisne dokumentacije in
da vse kopije dokumentov in navedbe v vlogi ustrezajo originalu oziroma dejanskemu
stanju (razpisni obrazec št. 1),
– predstavitev prijavitelja – naziv in polni
naslov prijavitelja (razpisni obrazec št. 2),
– osnovni podatki o podjetju in njegovem poslovanju (razpisni obrazec št. 3),
– kratka predstavitev podjetja oziroma
dejavnosti s katero se podjetje ukvarja (razpisni obrazec št. 4),
– vzorec pogodbe (razpisni obrazec št. 5)
– dokazila prijavitelja:
· odločba ali sklep o registraciji,
· izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni za gospodarske družbe, oziroma za s.p. fotokopijo priglasitvenega lista, potrjenega od pristojne izpostave
DURS, ter obrtniki fotokopijo obrtnega dovoljenja,
· fotokopijo bilance stanja in bilance
uspeha za leto 2000,

Ob-53088
Na podlagi proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Uradni list RS, št.
32/2001), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2001 (Uradni
list RS, št. 32/2001), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00),
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Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 13/00, 65/00, 97/00, 9/01), Programa dela PCMG za leto 2000 in 2001 in
Programa razvoja podjetnosti in ustvarjalnosti mladih, kot podprograma Akcijskega programa zaposlovanja za leti 2000-2001 sprejetega na 135. Seji Vlade RS 18. 11. 1999
objavlja Pospeševalni center za malo gospodarstvo, Dunajska 156 Ljubljana v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije
za zaposlovanje, Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvom za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvom za gospodarstvo kot naročniki in
sofinancerji programa
javni razpis
za izbor izvajalcev programa razvoja
podjetnosti in ustvarjalnosti mladih
I. Proračunski uporabnik
Pospeševalni center za malo gospodarstvo, Dunajska 156, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: PCMG).
II. Predmet razpisa
A)
A1.
Izbor izvajalcev in programov podjetniškega usposabljanja mladih od 12 do 27
leta starosti v okviru Programa razvoja podjetnosti in ustvarjalnosti mladih za obdobje
2002/2003, ki so se izvajali v letih
2000/2001
A2.
Izbor novih izvajalcev in programov podjetniškega usposabljanja mladih od 12 do
27 leta starosti v okviru Programa razvoja
podjetnosti in ustvarjalnosti mladih za obdobje 2001 – 2003, s posebnim poudarkom na ciljnih skupinah mladih, ki jim grozi
socialna izključenost, mladih na podeželju
in mladih inovatorjev.
PCMG bo izvajalcem sofinanciral:
– do 50% stroškov posamezne izvedbe
podjetniškega usposabljanja,
– do 30% stroškov usposabljanja trenerjev,
– do 50% stroškov promocije programov
na lokalni in regionalni ravni, vendar ne več
kot 10% vrednosti celotnega programa
usposabljanja.
B) Izbor izvajalcev in podpornih projektov spodbujanja podjetnosti in ustvarjalnosti
mladih (strokovna srečanja, konference, publikacije, klepetalnice na spletnih straneh, z
namenom spodbujanja ustvarjalnosti, kreativnosti in podjetnosti, različne oblike povezovanja, predvsem mladih inovatorjev, povezovanja srednjih, višjih in visokih strokovnih šol z namenom vzpostavitve interdisciplinarnih
podjetniških
teamov
ter
zagotavljanja ustreznega podjetniškega okolja za mlade podjetnike, natečaji za mlade
inovatorje).
PCMG bo izvajalcem sofinanciral:
– do 50% stroškov organizacije in izvedbe posameznega projekta,
– do 50% stroškov promocije projekta
na lokalni in regionalni ravni, vendar ne več
kot 10% vrednosti celotnega projekta.
C) Finančna pomoč pri operacionalizaciji podjetniških projektov mladih v starosti do
27 let.
PCMG bo izbranim projektom sofinanciral:
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– zagonske stroške delovanja (oprema,
delo,...) do 50% vrednosti projekta, vendar
največ v višini do 1 mio SIT.
III. Namen razpisa
Namen razpisa je zagotovitev sistematičnega pristopa k spodbujanju podjetnosti in
ustvarjalnosti med šolajočo se mladino, mladimi brezposelnimi, mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, mladimi s podeželja ter
mladimi inovatorji. PCMG bo izbranim izvajalcem v letu 2001 sofinanciral:
A1) programi podjetniškega usposabljanja se v letu 2001 izvajajo v skladu s sklenjenimi pogodbami na podlagi razpisa za
izbor izvajalcev Programa podjetnosti in
ustvarjalnosti mladih v letu 2000
A2)
1. stroške izvedbe programov podjetniškega usposabljanja mladih, ki se izvajajo v
letu 2001,
2. stroške izvedbe programov usposabljanja trenerjev za razširitev obsega programov v letu 2001,
3. stroške promocije programov usposabljanja na lokalnem in regionalnem nivoju
v letu 2001.
B)
1. stroške organizacije in izvedbe podpornih projektov spodbujanja podjetnosti in
ustvarjalnosti mladih, ki se izvajajo v letu
2001,
2. stroške promocije podpornih projektov spodbujanja podjetnosti in ustvarjalnosti
mladih na lokalnem in regionalnem nivoju v
letu 2001.
C)
1. zagonske stroške delovanja lastne dejavnosti.
IV. Orientacijska vrednost sredstev
Orientacijska vrednost sredstev za nove programe podjetniškega usposabljanja,
podporne projekte in finančno pomoč pri
operacionalizaciji podjetniških projektov, ki
so na razpolago v letu 2001 znaša
35,000.000,00 SIT. Sredstva za izvedbo
v letih 2002 in 2003 bodo določena s
proračunom za obe leti. Naročnik bo z izbranimi izvajalci sklenil pogodbo za obdobje do 2003, s tem, da bo višina sredstev za
posamezne namene v letih 2002 in 2003
natančneje opredeljena z dodatki k pogodbi.
V. Rok izvedbe
Rok izvedbe je do konca leta 2003.
VI. Pogoji za prijavo na razpis
A)
A1. Za izvedbo programov podjetniškega usposabljanja mladih od 12 do 27 leta
starosti v okviru Programa razvoja podjetnosti in ustvarjalnosti mladih za obdobje
2002/2003, ki so se izvajali v letih
2000/2001, se na razpis lahko prijavijo:
A.1.1. Tisti prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– so bili izbrani na javnem razpisu za
izbor izvajalcev programov podjetniškega
usposabljanja mladih v okviru Programa podjetnosti in ustvarjalnosti mladih za obdobje
2001/2002 v letu 2000,
– so bile z njimi za obdobje 2000/2001
sklenjene pogodbe o izvajanju programov
podjetniškega usposabljanja mladih,
– so v letih 2000 in 2001 strokovno in
korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti.

Prijavitelji morajo k prijavi predložiti natančen načrt izvedbe posameznih oblik,
vključno s terminsko komponento ter ciljne
skupine, ki jim bo oblika usposabljanja namenjena. Prav tako morajo k prijavi priložiti
seznam že usposobljenih mentorjev v letih
2000 in 2001.
A2. Za izvedbo novih programov podjetniškega usposabljanja mladih od 12 do 27
leta starosti v okviru Programa razvoja podjetnosti in ustvarjalnosti mladih za obdobje
2001 – 2003, s posebnim poudarkom na
ciljnih skupinah mladih, ki jim grozi socialna
izključenost, mladih na podeželju in mladih
inovatorjev se na razpis lahko prijavijo:
A.2.1. Tisti prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti s področja
razvoja človeških virov (Podjetniško svetovanje in usposabljanje, izobraževanje in
usposabljanje),
– nevladne in neprofitne organizacije
(ustanovljene na podlagi Zakona o ustanovah in Zakona o društvih),
– so z dosedanjimi referencami dokazali
uspešnost dela na področju podjetniškega
usposabljanja in drugih usposabljanj za mlade.
A.2.2. Tisti prijavitelji, ki bodo usposobili
trenerje za izvajanje usposabljanja in zagotovili ustrezne metodološke pripomočke.
Program usposabljanja trenerjev za izvajanje različnih oblik usposabljanja v okviru razvoja podjetnosti in ustvarjalnosti mladih mora zajemati:
– seminar trenersko svetovalnih veščin,
– nadzor ob samostojnem izvajanju in
nadaljnjem usmerjanju.
Prijavitelji morajo k prijavi predložiti natančen načrt izvedbe posameznih oblik,
vključno s terminsko in geografsko komponento ter ciljne skupine, ki jim bo oblika
usposabljanja namenjena.
B) Za izvedbo podpornih projektov spodbujanja podjetnosti in ustvarjalnosti mladih
se na razpis lahko prijavijo:
2.1. Tisti prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti s področja
razvoja človeških virov (Podjetniško svetovanje in usposabljanje, izobraževanje in
usposabljanje),
– nevladne in neprofitne organizacije
(ustanovljene na podlagi Zakona o ustanovah in Zakona o društvih),
– da so z dosedanjimi referencami dokazali uspešnost dela na področju organizacije in izvedbe podobnih projektov za mlade.
Prijavitelji morajo k prijavi predložiti natančen načrt izvedbe projektov skupaj s
predvidenimi aktivnostmi, vključno s terminsko in geografsko komponento ter ciljne
skupine, ki jim bo projekt namenjen.
C. Za finančno pomoč pri operacionalizaciji konkretnih podjetniških projektov se
lahko na razpis prijavijo:
– fizične osebe v starosti do 27 let, ki
imajo konkretni podjetniški projekt
– ki so ta projekt realizirale z registracijo
lastne dejavnosti v času Programa razvoja
podjetnosti in ustvarjalnosti mladih (od 1.1.
2000 dalje) oziroma bodo svoj podjetniški
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IX. Obvezna vsebina vloge
A1) Popolna vloga za izbor izvajalcev in
programov podjetniškega usposabljanja
mladih od 12 do 27 leta starosti v okviru
Programa razvoja podjetnosti in ustvarjalnosti mladih za obdobje 2002/2003, ki so bili
izbrani na javnem razpisu za izbor izvajalcev
programa Podjetnosti in ustvarjalnosti mladih v letu 2000 za izvajanje v obdobju
2000/2001, mora vsebovati naslednje elemente:
1. izpolnjen obrazec izjave prijavitelja vloge, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije in da vse kopije dokumentov in navedbe v ponudbi ustrezajo originalu oziroma dejanskemu stanju (razpisni obrazec št.
1),
2. predstavitev prijavitelja vloge – naziv
in polni naslov prijavitelja vloge (razpisni
obrazec št. 2),
3. vloga s predračunom in terminskim
planom izvedb
– razpisni obrazec št. 3/A1:
4. dokazila prijavitelja vloge:
– ni plačilno nezmožen, pod prisilno poravnavo, v stečaju, v likvidaciji, da njegovo
poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno;
– je poravnal davke in prispevke določene z zakonom;
5. podpisan, izpolnjen in parafiran (vsaka stran) vzorec pogodbe (razpisni obrazec
št. 5/A1)
A2) popolna vloga za izbor novih izvajalcev in programov podjetniškega usposabljanja mladih od 12 do 27 leta starosti v okviru
Programa razvoja podjetnosti in ustvarjalnosti mladih za obdobje 2001 – 2003, s posebnim poudarkom na ciljnih skupinah mladih, ki jim grozi socialna izključenost, mladih
na podeželju in mladih inovatorjev, mora vsebovati naslednje elemente:
1. Izpolnjen obrazec izjave prijavitelja
vloge, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije in da vse kopije dokumentov in
navedbe v ponudbi ustrezajo originalu oziroma dejanskemu stanju (razpisni obrazec
št. 1),
2. predstavitev prijavitelja vloge – naziv
in polni naslov prijavitelja vloge (razpisni
obrazec št. 2),
3. vloga s predračunom in terminskim
planom izvedb:
– razpisni obrazec št. 3/A2:
· obvezna priloga, je kopija celotnega
gradiva za udeležence (delovni zvezki, učni
listi, drugi metodološki pripomočki),
· obvezna priloga, je kopija celotnega
gradiva za mentorje (delovni zvezki, učni
listi, drugi metodološki pripomočki) v kolikor prijavite to obliko usposabljanja.
4. reference prijavitelja vloge za tovrstna dela v zadnjih treh letih (razpisni obrazec št. 4),
5. dokazila prijavitelja vloge:
– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po
dejavnosti SURS oziroma potrdilo o vpisu v
evidenco ustanov oziroma register društev,
– odločba, sklep oziroma potrdilo o registraciji ali soglasje k aktu o ustanovitvi za
ustanove,
– ustanovitveni oziroma temeljini akt ali
potrjeni statut,

– ni plačilno nezmožen, pod prisilno poravnavo, v stečaju, v likvidaciji, da njegovo
poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno;
– je poravnal davke in prispevke določene z zakonom;
6. podpisan, izpolnjen in parafiran (vsaka stran) vzorec pogodbe (razpisni obrazec
št. 5/A2).
B) Popolna vloga za izbor izvajalcev in
podpornih projektov spodbujanja podjetnosti in ustvarjalnosti mladih izvajalcev podpornih projektov spodbujanja podjetnosti in
ustvarjalnosti mladih mora vsebovati naslednje elemente:
1. izpolnjen obrazec izjave prijavitelja vloge, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije in da vse kopije dokumentov in navedbe v ponudbi ustrezajo originalu oziroma dejanskemu stanju (razpisni obrazec št.
1),
2. predstavitev prijavitelja vloge – naziv
in polni naslov prijavitelja (razpisni obrazec
št. 2),
3. vloga s predračunom in terminskim
planom izvedb:
– razpisni obrazec št. 3/B
4. reference prijavitelja vloge za tovrstna
dela v zadnjih treh letih (razpisni obrazec št.
4),
5. dokazila prijavitelja vloge:
– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po
dejavnosti SURS oziroma potrdilo o vpisu v
evidenco ustanov oziroma register društev,
– odločba, sklep oziroma potrdilo o registraciji ali soglasje k aktu o ustanovitvi za
ustanove,
– ustanovitveni oziroma temeljni akt ali
potrjeni statut,
– ni plačilno nezmožen, pod prisilno
upravo, v stečaju, v likvidaciji, da njegovo
poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– je poravnal davke in prispevke določene z zakonom,
6. Podpisan, izpolnjen in parafiran (vsaka stran) vzorec pogodbe (razpisni obrazec
št. 5/B).
C) Popolna vloga za finančno pomoč pri
operacionalizaciji podjetniških projektov
mladih v starosti do 27 let mora vsebovati
naslednje elemente:
– predstavitev poslovne ideje (razpisni
obrazec št. 3C),
– poslovni načrt,
– registracijo dejavnosti v primeru, da je
prijavitelj že registriral svojo dejavnost oziroma izjavo o registraciji dejavnosti najkasneje v roku 6 mesecev po sklenitvi pogodbe
(obrazec št. 6),
– podpisan, izpolnjen in parafiran (vsaka
stran) vzorec pogodbe (razpisni obrazec št.
5/C).
X. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog je javno in bo v petek 7.
septembra 2001 ob 9.30 v sejni sobi
PCMG Dunajska 156, Ljubljana.
XI. Obveščanje o izboru
Prijavitelji vlog bodo o izboru pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja
vlog.
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projekt realizirale najkasneje v roku 6 mesecev po sklenitvi pogodbe
K prijavi morajo predložiti poslovni načrt.
VII. Merila za izbor izvajalcev in projektov
Popolne vloge za predmet razpisa pod
točkama A in B, bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili:
Merilo

1

2
3

Število točk

Kvaliteta projekta oziroma programa
podjetniškega usposabljanja, ki
zajema utemeljenost projekta z
vidika celovitosti projekta, glede
na specifičnost ciljne skupine,
usklajenost s programom razvoja
podjetnosti in ustvarjalnosti mladih
in pričakovanih učinkov programa
oziroma projekta
50
Kvaliteta vloge (razumljivost,
predstavitev posameznih aktivnosti
in realnost terminskega plana)
25
Finančna konstrukcija z vidika
stroškovne sprejemljivosti, zagotavljanja sofinanciranja, transparentnost ter skladnost stroškov
z načrtom izvajanja projekta
25
100

Popolne vloge za predmet razpisa pod
točko C, bo ocenila strokovna komisija v
skladu z naslednjimi merili:
Merilo

1
2

3

4
5

Število točk

Ocena poslovne ideje
40
Kvaliteta poslovnega načrta
(celovitost poslovnega načrta
– vsebovanost vseh sestavin PN,
razumljivost)
20
Finančna konstrukcija z vidika
stroškovne sprejemljivosti, zagotavljanja sofinanciranja, transparentnost ter skladnost stroškov z
načrtom izvajanja projekta
20
Podjetniška ideja je že realizirana 15
Projekt je bil izdelan v eni od oblik
podjetniškega usposabljanja
Programa razvoja podjetnosti
in ustvarjalnosti mladi v času
trajanja programa
5
100

VIII. Način prijave in razpisni rok
Prijavitelji morajo popolne vloge, v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije poslati priporočeno na naslov: Pospeševalni center za malo gospodarstvo,
Dunajska 156, 1000 Ljubljana, do vključno
četrtka 6. septembra 2001 (velja poštni žig
do vključno 5. 9. 2001 ali oddaja v glavno
pisarno Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo, Dunajska 156, Ljubljana (WTC
8. nadstropje) do 6. 9. 2001 do 12.00 ure)
v zaprti ovojnici pod oznako: “Ne odpiraj –
vloga na razpis“ z navedbo naslova “ javni
razpis za izbor izvajalcev Programa razvoja
podjetnosti in ustvarjalnosti mladih in navedbo točke razpisa.”(A1, A2, B ali C) in
številko objave razpisa v Uradnem listu RS
na prednji ter polnim naslovom pošiljatelja
na zadnji strani. Osebno predložene vloge
bomo sprejemali na Pospeševalnem centru
za malo gospodarstvo vsak delovni dan do
14. ure. Vloge, ki ne bodo imele oznake
oziroma ne bodo prispele pravočasno, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prijaviteljem.
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XII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) ter program razvoja podjetnosti in
ustvarjalnosti
mladih
za
obdobje
2000/2001 je na voljo na internet naslovu
http://www.pcmg.si ali na sedežu Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo, Dunajska 156, 1000 Ljubljana (8. nadstropje),
vsak delovni dan do 14.00. ure, ali jo naročijo po telefonu 01 589-18-70. Dodatne
informacije so na voljo vsak delovni dan od
9-10 ure na sedežu:
– pospeševalni center za malo gospodarstvo, Dunajska 156, Ljubljana, tel.:
01 5891 834,
01 5891 870,
fax
01 5891 877, kontaktna oseba: Maja
Gorjanc,
– ali na e-mail: maja.gorjanc@pcmg.si.
Pospeševalni center za malo
gospodarstvo
Ob-53142
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Ur.
l. RS, št. 32/01), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 13/00), programa dela Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo
za leti 2000 in 2001, Pospeševalni center
za malo gospodarstvo objavlja
javni razpis
za vzpostavitev treh pilotnih centrov
“vse na enem mestu” na nivoju lokalnih
podjetniških centrov
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je financiranje dela stroškov z namenom usposobitve lokalnih podjetniških centrov za izvajanje funkcije “vse
na enem mestu”
Namen spodbude je ustanovitev treh pilotnih centrov “vse na enem mestu”. Sistem
bo deloval na lokalni ravni ter bo imel vlogo:
· informirati podjetnike in druge zainteresirane osebe o predpisih in postopkih za
pridobitev dovoljenj za opravljanje samostojne dejavnosti oziroma ustanovitve podjetja,
· zagotoviti celovito strokovno podporo
za izpeljavo postopka registracije podjetja
in pridobitve potrebnih dovoljenj za poslovanje (na podlagi pooblastila stranke izpeljati celoten upravni postopek za pridobitev
vseh dovoljenj na enem mestu,
· zagotoviti informacije o izobraževalnih
in finančnih virih za ustanovitev podjetja v
času poslovanja podjetja,
· zbirati informacije o administrativnih ovirah, ki zavirajo razvoj podjetništva,
· dajati strokovno utemeljene pobude ter
izdelovati predloge ukrepov za ustvarjanje
podjetniku prijaznega okolja.
2. Pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo podjetniški
centri, ki imajo status lokalnega podjetniškega centra, poleg tega pa izpolnjujejo naslednje pogoje:
· prijavitelj mora imeti zaposlena najmanj
dva svetovalca z licenco PCMG, od tega
vsaj enega v rednem delovnem razmerju,
· mora zagotavljati ustrezne prostorske
pogoje: Vsaj dve ločeni pisarni in sprejemnico,
· mora zagotavljati ustrezno komunikacijsko opremo: telefon, fax, e-mail pošta, dostop do Interneta,
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· mora zagotavljati neprekinjeno delovanje vsaj 5 dni v tednu (vsaj od 8. do 12. ure
in 13. do 16. ure),
· mora zagotavljati informacijski material
(npr. Predstavitveni material z vsemi za
stranko pomembnimi informacijami),
· mora imeti izdelan koncept informiranja
okolja o izvajanju dejavnosti “vse na enem
mestu”,
· mora imeti izdelan koncept oglaševanja opravljanja funkcije “vse na enem mestu” v lokalnem prostoru (promocija),
· podpisano mora imeti pismo o nameri
sodelovanja z vsemi pristojnimi organi in institucijami, ki sodelujejo v postopku pridobivanja dovoljenj za opravljanje dejavnosti ali
registracije podjetja s ciljem: vzpostaviti podjetniku prijazno okolje.
3. Merila za izbor
PCMG je za namen razpisa imenoval razpisno komisijo, ki bo pregledala dokazila o
pogojih za sodelovanje in dokumentacijo/dokazila prijavitelja. Podrobneje določena merila so navedena v razpisni dokumentaciji, ki je podlaga za prijavo.
Vse informacije in prevzem razpisne dokumentacije je na voljo na sedežu naročnika: Pospeševalni center za malo gospodarstvo, Dunajska 156. 1000 Ljubljana. tel.
01/58-91-884 pri Kamil Krošelj ali na elektronskem naslovu Kamil@kin.si.
4. Način prijave
Ponudniki se na razpis prijavijo na podlagi razpisne dokumentacije in sicer bo razpisna komisija obravnavala le vloge, ki bodo
prispele na sedež naročnika do 20. 8. 2001
do 10. ure.
Pet članska razpisna komisija bo obravnavala samo popolne vloge, prejete na naslov Pospeševalni center za malo gospodarstvo, Dunajska 156/1, Ljubljana, in sicer po pošti ali osebno v tajništvu. Prijave
morajo biti v zaprti kuverti vidno označene z
napisom »Ne odpiraj - prijava na javni razpis
pilotni center “vse na enem mestu”«.
Nepravilno poslanih ali napačno označenih vlog razpisna komisija ne bo obravnavala.
5. Razpisni roki in odpiranje prijav
Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
20. 8. 2001, v prostorih PCMG, Dunajska
156/1, Ljubljana. Na odpiranju bodo
upoštevane ponudbe, ki bodo prispele na
PCMG do vključno 20. 8. 2001, do
10. ure.
6. Obveščanje o izboru
PCMG bo odločitev o izbiri treh pilotnih
lokalnih podjetniški centrov za izvajanje funkcije “vse na enem mestu” poslal prijaviteljem najkasneje v 10 dneh, šteto od datuma
odpiranja ponudb.
7. Datum odpošiljatve
Naročnik je zahtevo za objavo javnega
razpisa poslal v Uradni list Republike Slovenije v ponedeljek, 30. 7. 2001.
8. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Prijavne obrazce in kratek povzetek projekta lahko dobite na PCMG, Dunajska
156/1, Ljubljana, telefon 01/589-18-84,
kontaktna oseba za razpis je Kamil Krošelj.
Pospeševalni center
za malo gospodarstvo

Ob-53219
Na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS,
št. 60/99), Pravilnika o organizaciji in pogojih za opravljanje nalog regionalne razvojne agencije (Uradni list RS, št. 52/00,
111/00, 44/01), Uredbe o podrobnejših
pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud,
pomembnih za skladni regionalni razvoj
(Uradni list RS, št. 59/00, 60/01), Pravilnika o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter regionalnih razvojnih spodbud lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim
agencijam (Uradni list RS, št. 62/01) ter
Zakona o izvrševanju proračuna in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/00,
65/00, in 97/00 in 9/01) objavlja Ministrstvo za gospodarstvo, Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: Agencija)
razpis
za sofinanciranje priprave regionalnih
razvojnih programov in razvojnih nalog
regionalnih razvojnih agencij
A. Sofinanciranje priprave regionalnih
razvojnih programov
1. 2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje priprave regionalnega razvojnega programa, za
kar so občinski sveti večine lokalnih skupnosti v katerih je več kot 50 odstotkov prebivalcev statistične regije na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja in pripadajočih podzakonskih aktov
pooblastili regionalno razvojno agencijo.
2. Višina sredstev
Za sofinanciranje priprave regionalnih
razvojnih programov je okvirno namenjenih
70 mio SIT, od tega v letu 2001, 30 mio SIT
(Proračunska postavka 1316: Sofinanciranje RRA).
3. Prijavitelj projekta
Prijavitelj projekta je regionalna razvojna
agencija, ki je s sklepom Agencije RS za
regionalni razvoj o vpisu v evidenco regionalnih razvojnih agencij pridobila status regionalne razvojne agencije ter ni pridobila
sredstev sofinanciranja na lanskoletnem javnem razpisu za dodelitev sredstev za pripravo regionalnih razvojnih programov (Ur. l.
RS, 84/00, 101/00).
4. Vsebina in roki izdelave regionalnega
razvojnega programa
Regionalni razvojni program se izdela v
naslednjih fazah:
– načrt priprave regionalnega razvojnega programa sprejet na seji programskega
odbora v roku 60 dni od podpisa pogodbe;
– strateški del regionalnega razvojnega
programa v roku 90 dni od sprejetega načrta priprave regionalnega razvojnega programa;
– izvedbeni del regionalnega razvojnega
programa v roku 90 dni od oddaje strateškega dela;
– zaključno poročilo v roku 90 dni od
oddaje izvedbenega dela;
– sprejem regionalnega razvojnega programa na občinskih svetih večine občin v
roku 60 dni po oddaji zaključnega poročila.
Pogodba bo sklenjena za izdelavo regionalnega razvojnega programa v celoti; v letu
2001 je predvidena izdelava prve faze.
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8. Odpiranje vlog
Odpiranje in ocenjevanje vlog ni javno in
ga bo opravila strokovna komisija. Odpiranje vlog bo prvi delovni dan po poteku roka
za predložitev vlog.
9. Izid javnega razpisa
Udeleženci razpisa bodo o rezultatih razpisa obveščeni v zakonitem roku.
10. Kontaktna oseba
mag. Mojca Šteblaj, Agencija RS za regionalni razvoj, tel. 01/478-37-63, e-mail:mojca.steblaj@gov.si.
mag. Leon Devjak, Agencija RS za regionalni razvoj, tel. 01/478-37-94 , e-mail:leon.devjak@gov.si
B. Sofinanciranje razvojnih nalog regionalnih razvojnih agencij
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje razvojnih nalog regionalnih razvojnih agencij, ki
jih, v skladu s Pravilnikom o organizaciji in
pogojih za opravljanje nalog regionalne razvojne agencije, le-te opravljajo za občine v
okviru statistične regije:
– nalog povezanih s spremljanjem, poročanjem in nadzorom izvajanja regionalnih
razvojnih programov,
– stroškov koordinacije dela lokalnih razvojnih organizacij, ki sodelujejo pri pripravi
in izvajanju regionalnih razvojnih programov,
– stroškov svetovanja in prijave projektov na razpisih za dodeljevanje regionalnih
razvojnih spodbud ter določanja prioritet za
prijavljene projekte,
– stroškov sodelovanja pri pripravi državnih dokumentov razvojnega načrtovanja;
strategije regionalnega razvoja Slovenije in
državnega razvojnega programa.
2. Višina sredstev
Za ta namen je v letu 2001 predvidenih
100 mio SIT (proračunska postavka 1316:
Sofinanciranje RRA).
3. Pogoji in merila za dodelitev sredstev
Upravičenci do sredstev sofinanciranja so
regionalne razvojne agencije, ki na podlagi
pooblastil občinskih svetov za občine opravljajo razvojne naloge v skladu s Pravilnikom o
organizaciji in pogojih za opravljanje nalog
regionalnih razvojnih agencij. Pogoj za pridobitev sofinanciranja je s sklepom o vpisu v
evidenco regionalnih razvojnih agencij pridobljeni status regionalne razvojne agencije
ter sprejet letni poslovni načrt regionalne razvojne agencije za leto 2001.
Upravičeni stroški bodo sofinancirani
upoštevaje število občin na območju statistične regije in sintezno oceno razvojnih
možnosti regij (možnosti za financiranje investicij; dostop do informacij o tržišču in
tehnologiji, organizacija in management;
kvaliteta življenja v regiji; človeški faktor; obstoječa gospodarska struktura in infrastruktura; splošno družbeno politično okolje).
4. Dokumentacija, potrebna za prijavo
Za prijavo je potrebno predložiti:
– sprejet in ustrezno strukturiran letni finančni poslovni načrt regionalne razvojne
agencije za leto 2001,
– izpolnjen vzorec pogodbe,
– v skladu z vzorcem izdelano poročilo o
opravljenih razvojnih nalogah za 1. polletno
obdobje leta 2001.
Razpisna dokumentacija je prijaviteljem
na razpolago na sedežu Agencije RS za
regionalni razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana.

5. Prijava in razpisni rok
Prijavo s priloženo zahtevano dokumentacijo regionalne razvojne agencije – prijaviteljice dostavijo v zaprti ovojnici z oznako
“Ne odpiraj – razpis – sofinanciranje razvojnih nalog RRA” do 3. 9. 2001 do 12. ure,
na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo,
Agencij RS za regionalni razvoj, Kotnikova
28, Ljubljana.
Na ovojnici mora biti jasno naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, finančni zahtevek prikazan v slovenski valuti (SIT). Vlog, ki
ne bodo prispele pravočasno oziroma bodo
nepravilno označene, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene pošiljatelju.
6. Odpiranje vlog
Odpiranje in ocenjevanje vlog ni javno in
ga bo opravila strokovna komisija, imenovana s sklepom z dne 30. 7. 2001.
Odpiranje vlog bo prvi delovni dan po
poteku roka za predložitev vlog.
7. Izid javnega razpisa
Udeleženci razpisa bodo o rezultatih razpisa obveščeni v zakonitem roku.
8. Roki za porabo sredstev
Odobrena sredstva bo mogoče koristiti
na podlagi predloženih poročil (polletno, letno) o izvedenih aktivnostih, izdelano v skladu z obrazcem, iz razpisne dokumentacije.
Če sredstva ne bi bila porabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ali bi se
sredstva kakorkoli odtujilo, ima Agencija
pravico zahtevati takojšnje vračilo sredstev
v enkratnem znesku, v realni višini s pripadajočimi zamudnimi obresti.
9. Kontaktna oseba
mag. Mojca Šteblaj, Agencija RS za regionalni razvoj, tel. 01/478-37-63, e-mail:mojca.steblaj@gov.si.
mag. Leon Devjak, Agencija RS za regionalni razvoj, tel. 01/478-37-94, e-mail:leon.devjak@gov.si
Ministrstvo za gospodarstvo
Agencija RS za regionalni razvoj
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5. Višina sofinanciranja in kriteriji
Priprava regionalnega razvojnega programa bo sofinancirana v višini od 10% do
50% od skupne vrednosti priprave regionalnega razvojnega programa, ob upoštevanju
ostalih oblik sofinanciranja. Delež bo za posamezno statistično regijo, ki pripravlja regionalni razvojni program, določen na podlagi
kriterijev:
– delež prebivalstva na območjih s posebnimi razvojnimi problemi v okviru statistične regije;
– sintezna ocena razvojnih možnosti
statističnih regij (obstoječa gospodarska
struktura in infrastruktura, človeški faktor,
kvaliteta življenja v regiji, dostop do informacij o tržišču in tehnologiji, možnosti za
financiranje investicij, organizacija in management).
Sredstva bodo nakazana v 30 dneh po
prejemu popolne dokumentacije za posamezno fazo v višini 30% –30% –20% –
10% od odobrenega zneska in 10% po
sprejemu RRP na občinskih svetih večine
občin v statistični regiji, pri čemer mora
delež tam živečega prebivalstva presegati
50 odstotkov prebivalstva statistične regije. Izplačila za zadnje tri faze bodo mogoča
na podlagi dokazil o ustreznem deležu plačil ostalih financerjev. Kolikor sredstva ne
bi bila porabljena za namene, za katere so
bila dodeljena, ali bi se sredstva kakorkoli
odtujilo, ima Agencija pravico zahtevati takojšnje vračilo sredstev v enkratnem znesku, v realni višini s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.
6. Dokumentacija, potrebna za prijavo
Za prijavo je potrebno predložiti:
– dispozicijo regionalnega razvojnega
programa, upoštevaje Navodilo o minimalni
obvezni vsebini in metodologiji priprave ter
načinu spremljanja in vrednotenja regionalnega razvojnega programa (Ur. l. RS, št.
52/00, 111/00, 44/01);
– terminski plan priprave regionalnega
razvojnega programa statistične regije;
– predvideno strukturo izvajalcev;
– kalkulativne elemente priprave regionalnega razvojnega programa po sledečih
kategorijah: delo v lastni režiji, delo drugih
razvojnih agencij in ostalih strokovnih institucij, ankete, drugi stroški;
– izpolnjeni vzorec pogodbe.
7. Prijava in razpisni rok
Prijavo s priloženo zahtevano dokumentacijo regionalne razvojne agencije – prijaviteljice dostavijo v zaprti ovojnici z oznako
“Ne odpiraj – razpis – sofinanciranje priprave RRP” do 3. 9. 2001 do 12. ure na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Agencija
RS za regionalni razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana.
Na ovojnici mora biti jasno naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, finančni zahtevek prikazan v slovenski valuti. Vlog, ki ne
bodo prispele pravočasno oziroma bodo nepravilno označene, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene pošiljatelju.
Če sredstva ne bi bila porabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ali bi se
sredstva kakorkoli odtujilo, ima Agencija
pravico zahtevati takojšnje vračilo sredstev
v enkratnem znesku, v realni višini s pripadajočimi zamudnimi obresti.

Št. 0020-33/98-3
Ob-53080
Na podlagi Uredbe o LIFE III finančnem
programu (Regulation EC 1655/2000 of
the European Parliament and of the Council
of 17 July 2000 concerning the financial
Instrument for the Environment,Official Journal L 192 z dne 28/7/2000) in poziva za
zbiranje projektov Evropske komisije (Official Journal n. C 172 z dne 16.6. 2001)
Ministrstvo za okolje in prostor objavlja,
javni poziv
za prijavo projektov LIFE III
(2001-2002)
LIFE III program vključuje tri vsebinske
dele od katerih lahko slovenske pravne in
fizične osebe kandidirajo na LIFE-NARAVA
in LIFE-OKOLJE. Splošni cilj LIFE programa je prispevati k implementaciji, nadgradnji in razvoju Evropske okolje varstvene politike in okoljske zakonodaje, še posebej z
vključevanjem okolja v druge sektorske politike in trajnostni razvoj Evropske Unije.
LIFE – NARAVA
Cilj programa LIFE – NARAVA je prispevati k implementaciji Direktive o ohranjanju
naravnih bivališč in prosto živeče flore in
favne 92/43/EEC z dne 21.5. 1992, nazadnje dopolnjene z Direktivo 97/62/EC,
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(OJ L 305, 8. 11. 1997, p. 42) in Direktive
o ohranjanju prosto živečih vrst ptic
79/409/EEC z 2. 4. 1979, nazadnje dopolnjene z Direktivo 97/49/EC, (OJ L 223,
13. 8. 1997, p. 9), še posebej, tistega dela, ki se nanaša na evropsko omrežje NATURA 2000.
Ministrstvo za okolje in prostor v skladu
z navodili Evropske Komisije poziva vse fizične in pravne osebe, da kandidirajo s projekti.
1. Projekte je potrebno oddati v 4 kopijah v angleškem jeziku do 25. septembra
leta 2001 do 14. ure na naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000
Ljubljana, z označbo: LIFE III – NARAVA –
NE ODPIRAJ. Kasneje oddanih in nepopolnih prijav ministrstvo ne bo upoštevalo.
2. Projekte je potrebno oddati na obrazcih EC LIFE-NATURE, Application file 2002.
3. Finančna soudeležba Komisije je do
50% stroškov naravovarstvenih projektov.
Delež finančne soudeležbe Komisije lahko
znaša tudi do 75% v primeru, da projekt
zadeva prioritetne habitate oziroma vrste z
Direktive 92/43/EEC ali prioritetne vrste
ptic, določene na osnovi člena 16. Direktive 79/409/EEC.
4. Projekte je potrebno pripraviti v skladu s:
– Standard administrative provisions LIFE, Chapter A, Chapter B, 20. 4. 2001 in
– LIFE-NATURE, A Step by Step Guide
to Preparing a Project Proposal, april 1998.
5. Vsebina projektov je določena z naslednjimi dokumenti:
– Uredba o LIFE III finančnem programu
(Regulation EC 1655/2000 of the European Parliament and of the Council of 17 July
2000 concerning the financial Instrument
for the Environment, Official Journal L 19
28/7/2000),
– Direktivo o ohranjanju naravnih bivališč in prosto živeče flore in favne
(92/43/EEC, 21.maj 1992),
– Direktivo o ohranjanju prosto živečih
vrst ptic (79/409/EEC, 2.april 1979).
6. Projekti iz Slovenije, ki izpolnjujejo
vsebino gornjih dokumentov, bodo ocenjevani po naslednjih merilih:
– obravnava območja mednarodnega
pomena za habitate z Aneksa I ali za vrste z
Aneksa II Direktive 92/43/EEC ali za vrste,
ki niso prisotne v EU, ampak so na Dodatku
I Resolucije št. 6 (4. 12. 1998) k Bernski
konvenciji, in potrebujejo varstvene ukrepe,
– obravnava območja mednarodnega
pomena za vrste ptic z Aneksa I Direktive
79/409/EEC ali za migratorne vrste, ki so
prisotne v EU ali za vrste, ki niso prisotne v
EU, ampak so na Dodatku I Resolucije št. 6
(4. 12. 1998) k Bernski konvenciji, in potrebujejo varstvene ukrepe,
– obravnava vrste z Aneksa II ali IV Direktive 92/43/EEC ali Aneksa I Direktive
79/409/EEC ali vrste, ki niso prisotne v
EU, ampak so na Dodatkih I ali II Bernske
konvencije.
7. Za kandidaturo so primerni naravovarstveni projekti, ki zasledujejo cilje direktiv in prispevajo k ohranitvi, vzdrževanju ali
ponovni vzpostavitvi naravnih habitatov in
/ali populacij vrst ter k njihovemu ugodnemu ohranitvenemu statusu v pomenu Direktive 92/43/EEC.
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Projekti morajo biti finančno učinkoviti in
izvedljivi.
Koordinator projektov prijavljenih na ta
razpis mora biti iz Slovenije, prijaviti pa je
možno projekte, v katere so vključene tudi
druge države članice.
Ministrstvo bo preverjalo projekte glede
na naslednja merila:
– popolnost prijave projekta glede na
projektno dokumentacijo (“Project Application Forms”),
– vsebinska ustreznost projekta,
– vrednost projekta (od 200.000 do
600.000 evrov),
– finančna učinkovitost in izvedljivost.
1. Ministrstvo je pristojno za zbiranje projektov, njihov pregled in posredovanje projektov Komisiji.
Javno odpiranje projektov bo 26. septembra ob 12. uri.
Projektna dokumentacija:
– prijavni obrazec (“Project Application
File 2002”) z Aneksi:
– Aneks 1: Uredba o finančnem inštrumentu LIFE (2000 – 2004) (Regulation EC
1655/2000 of the European Parliament
and of the Council of 17 July 2000 concerning the financial Instrument for the Environment, Official Journal L 19 28/7/2000)
– Aneks 2: Lista prioritetnih vrst ptic z
Direktive 79/409/EEC, ki imajo prednost
za financiranje LIFE,
– Aneks 3: lista regij in NUTS kod,
– Standardna administrativna pravila
(Standard administrative provisions)
– navodila za pripravo projektov (A Step
by Step Guide to Preparing a Project Proposal),
je dosegljiva v vložišču Ministrstva za
okolje in prostor ali na spletnih straneh:
· http://www.europa.eu.int/comm/environment/life/life3.htm
· http://sigov2.sigov.si/mop/index.htm
(aktualno)
Kontaktna oseba za LIFE – NARAVA na
Ministrstvu za okolje in prostor je mag. Vesna Kolar – Planinšič, tel: 4787 – 388 ali
e-mail: vesna.kolar-planinsic@gov.si
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-53047
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/01),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/01),
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 13/00, 65/00, 97/00,
9/01), Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje – Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Ur. l.RS, št.61/00) ter
Programa ukrepov za razvojno prestrukturiranje regije, Pravilnika o spodbujanju tehnološkega razvoja (Ur. l.RS, št. 52/01), Programov za področje zaposlovanja in usposabljanja, v povezavi z Zakonom o zaposlovanju
in
zavarovanju
za
primer
brezposelnosti (Ur. l. RS, št. 5/91, 17/91,
12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 69/98) in
izvedbe Programa ukrepov za razreševanje
specifičnih problemov regije zaradi posto-

pnega zapiranja RTH in razvojnega prestrukturiranja Zasavja-program porabe sredstev
v letu 2001 (sprejeto na 33. seji Vlade RS
dne 21. 6. 2001) objavlja RS, Ministrstvo
za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje investicij v razvoj
človeških virov v podjetjih na območju
Občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče,
Trbovlje in Zagorje ob Savi
1. Neposredni uporabnik: Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Podatki o razpisu:
a) Namen javnega razpisa je spodbujanje razvoja človeških virov v gospodarskih
družbah.
b) Cilj javnega razpisa je prilagajanje novim potrebam na trgu dela, izboljšanje izobrazbene ravni in dvig usposobljenosti zaposlenih.
c) Predmet javnega razpisa: predmet tega razpisa je dodelitev sredstev za spodbujanje investicij v razvoj človeških virov v gospodarskih družbah in s tem povečanje njihove prilagodljivosti in zaposlenih spremembam v okolju.
Gospodarskim družbam se lahko dodelijo sredstva v obliki:
2.1. sofinanciranja izdelave strategij razvoja človeških virov v okviru Programa Zaposlitveno razvojni programi – nacionalni in
regionalni,
2.2. subvencij dela plač novih magistrov
in doktorjev znanosti v okviru subvencioniranja dela stroškov majhnih razvojno-raziskovalnih projektov
2.3. sofinanciranja izobraževanja in
usposabljanja vodilnih kadrov v skladu s Programi zaposlovanja in usposabljanja v okviru kategorije splošnega usposabljanja.
d) Višina javnega razpisa
Višina nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje projektov, znaša
60,000.000 SIT, od tega 35,000.000 SIT
za izdelavo strategij razvoja človeških virov,
5,000.000 SIT za subvencijo dela plač magistrov in doktorjev znanosti ter 20,000.000
SIT za sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja vodilnih delavcev. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6521 Razvojno prestrukturiranje Zasavske regije proračuna RS za leto 2001. Upravičenost do
dodelitve sredstev je odvisna od izpolnjevanja meril iz 3.c) točke tega razpisa.
e) Rok za predložitev zahtevka za sofinanciranje
Prejemnik sredstev mora do 15. 11.
2001 izstaviti zahtevek za sofinanciranje,
skupaj z zahtevanimi prilogami.
3. Pogoji in merila
a) Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske
družbe, ki:
– so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94,
45/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98,
84/98, 6/99, 54/99, 36/00, 45/01),
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po drugem odstavku 10. členu Zakona o
finančnem poslovanju podjetij in
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– niso za isti namen sofinancirana iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna.
Gospodarska družba mora realizirati projekt na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob Savi.
Na razpis se lahko prijavijo tudi tuje gospodarske družbe, vendar pa je prejemnik
sredstev gospodarska družba, registrirana
v Sloveniji.
Do spodbud za namen iz točke 2.2. subvencij dela plač novih magistrov in doktorjev znanosti v okviru subvencioniranja dela
stroškov majhnih razvojno-raziskovalnih projektov se lahko prijavijo tudi upravičenci,
opredeljeni v Pravilniku o spodbujanju tehnološkega razvoja.
b) Upravičeni stroški in višina pomoči
Upravičeni stroški, za katere je mogoče
pridobiti sofinanciranje, so:
1. stroški izdelave strategije razvoja človeških virov
Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo v
okviru programa
– stroški izdelave projekta in programa
– stroški svetovanja (ekspertni dnevi)
– materialni stroški (informacijski in promocijski material)
– potni stroški
– stroški koordinacije in vodenja
Mala in srednja podjetja bodo sofinancirana v višini do 60% upravičenih stroškov,
velika podjetja pa v skupni višini do 50%.
2. Subvencioniranje dela plač novim magistrom in doktorjem znanosti v okviru subvencioniranja dela stroškov majhnih razvojno-raziskovalnih projektov z namenom
spodbujanja prehoda najvišje izobraženih
kadrov iz znanstveno-raziskovalnih središč
v gospodarstvo.
Utemeljeni stroški, za katere je mogoče
pridobiti subvencijo oz. pomoč, so stroški
plač magistrov in doktorjev znanosti, ki se
zaposlijo v gospodarski družbi za opravljanje raziskovalno-razvojne dejavnosti.
Skupna višina subvencije ne sme preseči 1,500.000 mio SIT ob pogoju, da skupna višina pomoči ne presega 75% upravičenih stroškov za industrijske raziskave in
50% za predkonkurenčne razvojne – raziskovalne aktivnosti.
3. Stroški izobraževanja in usposabljanja
vodilnih kadrov
Upravičeni stroški
– stroški predavatelja oz. inštruktorja,
– potni stroški inštruktorjev in oseb, ki
se usposabljajo,
– odpis instrumentov in opreme v skladu
z obsegom uporabe za namen usposabljanja,
– stroški svetovanja, ki so povezani z
usposabljanjem,
– ostali pogodbeno dogovorjeni stroški
(npr. šolnina, najem prostorov, oskrba)
– del stroškov plače delavca, ki se usposablja, za čas dejanskega usposabljanja, do
višine vseh ostalih upravičenih stroškov.
Mala in srednja podjetja bodo sofinancirana v višini do 80% upravičenih stroškov,
velika podjetja pa v skupni višini do 60%.
c) Merila za izbiro projektov
Merila za izbiro projektov iz točke 2.1.
(sofinanciranje izdelave strategij razvoja človeških virov):

Merilo

1

2

Št.

Število točk

Utemeljenost projekta
70
– načrt izvajanja projekta
– organizacija izvajanja projekta
– poslovna utemeljenost projekta
Finančna konstrukcija projekta
30
– struktura stroškov in transparentnost finančne konstrukcije
– skladnost stroškov z načrtom
izvajanja projekta
Skupaj
100

Merila za izbiro projektov iz točke 2.2.
(subvencij dela plač novih magistrov in doktorjev znanosti v okviru subvencioniranja dela stroškov majhnih razvojno-raziskovalnih
projektov)
Merilo

1

2

3

Število točk

Kakovost raziskovalno razvojne
vsebine projekta (reference izvajalca, tehnološka zahtevnost projekta, dosežena raven znanja) ter
organizacije (dobro definirani cilji,
opis dela, pričakovani rezultati)
45
Ustanavljanje ali širitev razvojnih
oddelkov z novimi doktorji in magistri znanosti (oblika in trajanje
zaposlitve v okviru predlaganega
projekta)
45
Raziskovalno razvojno sodelovanje
z drugimi podjetji, raziskovalnimi in
akademskimi organizacijami
10
Skupaj
100

Merila za izbiro projektov iz točke 2.3.
(sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja vodilnih kadrov):
Merilo

1
2
3

Število točk

Skladnost s strateškimi usmeritvami
podjetja in utemeljenost razvojnega
projekta
40
Predhodne aktivnosti in vlaganja v
izobraževanje in razvoj človeških
virov
35
Vsebinsko in finančno utemeljenost predlaganega programa usposabljanja
25
Skupaj
100

4. Pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev
Spodbude se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
Pogodbo o dodelitvi nepovratnih sredstev bo izbrani prijavitelj (v nadaljevanju: prejemnik) podpisal z ministrstvom.
Prejemniku se s pogodbo dodelijo nepovratna sredstva v odvisnosti od razpoložljivih
proračunskih sredstev in glede na izpolnjevanje kriterijev iz 3 c) točke tega razpisa.
S pogodbo ministrstvo in prejemnik podrobneje opredelita način in obliko poročanja prejemnika o poteku izvajanja projekta,
za katerega so bila dodeljena sredstva in
postopek nadzora ministrstva nad porabo
sredstev.
V svojih rednih poročilih o izvajanju projekta mora prejemnik natančno poročati o
učinkih projekta, za katera so mu dodeljena
nepovratna sredstva.
Prejemnik mora ministrstvu omogočiti
nadzor nad porabo dodeljenih sredstev.
Nadzor se izvaja v skladu s predpisi o namenskosti porabe proračunskih sredstev.
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V primeru da ministrstvo ugotovi, da se
sredstva uporabljajo nenamensko, ministrstvo
prekine nadaljnje izplačevanje sredstev in zahteva vrnitev vseh izplačanih sredstev vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
V primeru da pri izvajanju projekta, za
katerega so dodeljena nepovratna sredstva,
pride do sprememb, je prejemnik dolžan v
roku 15 dni o tej spremembi obvestiti ministrstvo, sicer se šteje, da se sredstva uporabljajo nenamensko.
5. Zahtevana dokumentacija: razpisno
dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko
prijavitelji prevzamejo brez plačila na Regionalnem centru za razvoj d.o.o., Gabrsko
12, Trbovlje (tel. 03/56-34-220, faks
03-56-34-250, e-mail: center.razvoj@siol.net vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Kontaktni osebi: mag. Mojca Šteblaj, svetovalka Vlade na Agenciji RS za regionalni
razvoj in Tina Bregar na Regionalnem centru za razvoj.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi
preko interneta na naslovu www.sigov.si/arr.
6. Prijava in razpisni rok: javni razpis je
odprt do 3. 9. 2001 oziroma do porabe
proračunskih sredstev. Popolna vloga, v
skladu s prejetimi navodili, mora biti dostavljena na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Agencija RS za regionalni razvoj, Kotnikova 28/V, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa pošiljke,
od objave do vključno 27. 8. 2001 oziroma
do vključno 3. 9. 2001 do 12. ure ( velja
poštni žig do vključno 27. 8. 2001 oziroma
do vključno 3. 9. 2001) ali oddaja v tajništvu Ministrstva za gospodarstvo, Agencija RS za regionalni razvoj, Kotnikova 28,
Ljubljana najkasneje do 27. 8. 2001 do
12. ure, oziroma do 3. 9. 2001 do 12. ure)
v zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj –
razpis – investicije v razvoj človeških virov«
in s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji
strani.
Vloge morajo biti napisane v slovenskem
jeziku, finančni zahtevek za nepovratna
sredstva pa mora biti prikazan v slovenskih
tolarjih (SIT).
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno
oziroma bodo nepravilno označene, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene pošiljatelju.
7. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih
vlog ni javno. Komisija bo vloge odpirala
dvakrat. Prvo odpiranje vlog bo 30. 8.
2001, drugo odpiranje pa 6. 9. 2001.
Če komisija ugotovi, da je prijava na razpis nepopolna, pozove predlagatelja vloge,
da jo dopolni. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v določenem roku ne dopolnijo, se
zavrže.
8. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo
o rezultatih obveščeni najkasneje v 45 dneh
od odpiranja vlog.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-53066
Občina Izola, ki jo zastopa županja Breda Pečan, ponovno objavlja na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Izola, št.
465-02-2/99 z dne 1. 2. 2001, 47. člena
Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 44/97) in 56. člena Statuta Občine Izola
(Uradne objave, št. 15/99 in 8/00)
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javni razpis
z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo
nepremičnin
Po sklepu Občinskega sveta Občine Izola, št. 465-02-2/99 z dne 1. 2. 2001 se
izvede javni razpis z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo naslednjih nepremičnin:
1.1. Nezazidano stavbno zemljišče,
parc. št. 1630/1 k.o. Izola mesto z gradbeno oznako »B«, površine 928 m2, ki vključuje komunalni prispevek, za ceno
19,849.590 SIT, na dan 31. 5. 2001.
1.2. Nezazidano stavbno zemljišče,
parc. št.1633/1 k.o. Izola mesto z gradbeno oznako »C«, površine 904 m2, ki vključuje komunalni prispevek, za ceno
26,535.663 SIT, na dan 31. 5. 2001.
Dodatek razpisa: predmet prodaje je tudi obstoječi zdravstveni dom v Izoli, Dantejeva 1 stoječ na stavbni parceli št. 1626/1
k.o. Izola-mesto. Parcela ima gradbeno oznako »A«, skupne površine objekta so 405
m2, s pripadajočim zemljiščem parc. št.
1626/1, površine 928 m2, z obstoječo komunalno infrastrukturo, za izhodiščno ceno
104,840.817 SIT, na dan 31. 5.2001. Po
obstoječem zazidalnem načrtu »Prešernova-Drevored 1. maja« je to gradbena parcela z oznako XIV in površino 580 m2 z možnostjo povečave za parkirne površine. Nepremičnina, ki se zaradi dveh neuspelih javnih dražb proda neposredno s pogodbo, je
lahko namenjena vsem dejavnostim, ki so
primerne za mestno središče.
Zgoraj navedene nepremičnine pod št.
1.1. in 1.2., vključno z obstoječim objektom zdravstvenega doma se prodajo kot
prostorska in programska celota ali po posameznih delih.
2. Parcela z gradbeno oznako »B«.
V veljavnem zazidalnem načrtu »Prešernova-Drevored 1.maja« ta parcela odgovarja gradbeni parceli XIII,ki je površine cca
620 m2. S spremembo zazidalnega načrta
je predvideno povečanje parcele in širitev
na jugovzhod za potrebe vkopane garaže in
možnostjo dvojne rabe. Na tej parceli, je po
sedanjem zazidalnem načrtu predviden enoetažni objekt, ki je na jugu delno vkopan.
Nad objektom je ploščad, na kateri je možno urediti odkrito tržnico, dostopno z peš
aleje na jugu. Nemembnost objekta: poslovna za potrebe avtobusnega postajališča,
ki je predviden na severu.
3. Parcela z gradbeno oznako »C«
V veljavnem zazidalnem načrtu »Prešernova-Drevored 1. maja« ta parcela odgovarja gradbeni parceli XII, ki je površine cca
550 m2. S spremembo zazidalnega načrta
je predvideno povečanje parcele za parkirne površine oziroma dvojno rabo. Na parceli je po sedanjem zazidalnem načrtu predviden nov objekt etažnosti P+2 - tlorisnih
dimenzij 13 x 13 m – simetrična ponovitev
vile v kateri je sedaj zdravstveni dom. Namembnost: poslovna
Opomba: V pripravi je sprememba zazidalnega načrta, ki bo povzela usmeritve navedenega sklepa Občinskega sveta Občine
Izola, z dne 1. 2. 2001. Izbranega ponudnika se bo vključilo v postopek izdelave sprememb tako, da bo možno ob upoštevanju
splošnih izhodišč, predpisov in značaja območja, v največji možni meri upoštevati nje-
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gove predloge glede programa, oblikovanja
objektov in zunanje ureditve.
4. Pogoji razpisa:
4.1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki pod naslednjimi pogoji:
– da v ponudbi navedejo nepremičnino
in ceno, višjo kot je izhodiščna,
– da vplačajo varščino v višini 10% od
izhodiščne in sicer samo za nepremičnini
po točko 1.1 in 1. 2. tega razpisa,
– da navedejo program, ki je za navedeno prostorsko in programsko celoto najprimernejši,
– da izbrani ponudnik sklene pogodbo v
15 dneh po izbiri.
4.2. Davek na promet nepremičnin, stroške sestave in overitve pogodbe ter zemljiškoknjižno urejanje plača kupec.
4.3. Ponudniki morajo pisne ponudbe
poslati ali oddati v zaprti ovojnici v 8 dneh
od objave tega razpisa na naslov: Občina
Izola, Urad za premoženjsko pravne in splošne zadeve, Postojnska 3, z oznako: »Javni
razpis-prodaja nepremičnin-Ne odpiraj«! Kot
pravočasne se štejejo vloge prispele na navedeni naslov do vključno 13. 8. 2001 – do
12. ure, oziroma bodo oddane s priporočeno pošto najkasneje 13. 8. 2001.
4.4. Ponudbi je priložiti:
– potrdilo o državljanstvu republike Slovenije za fizične osebe,
– priglasitveni list za samostojne podjetnike,
– izpis iz sodnega registra za pravne osebe,
– dokazilo o poravnanih davčnih obveznostih in obveznostih do Občine Izola,
– potrdilo o vplačani varščini,
– plačilne pogoje, ki so boljši od ponudbenih v razpisu.
Dokumenti in dokazila ne smejo biti starejši od 30 dni.
5. Plačilo kupnine je po dogovoru oziroma najkasneje do 30. 11. 2001.Kupnina
se valorizira na dan sklenitve prodajne pogodbe v skladu z indeksom rasti cen v gradbeništvu. Za zavarovanje plačila kupnine je
ponudnik dolžan priložiti bančno garancijo
prvovrstne banke v višini izhodiščne cene,
ki se unovči na prvi poziv z veljavnostjo enega dne po izteku pogodbenega roka za plačilo kupnine.
Varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelemu ponudniku pa
vrne v 8 dneh po končanem razpisu. Če
uspeli ponudnik odstopi od pridobitve nepremičnin in ne sklene pogodbe, zapade
varščina v korist Občine Izola-proračun.
Pravice in obveznosti pogodbenih strank
se podrobno opredelijo v prodajni pogodbi.
6. če bo več ponudnikov izpolnjevalo
razpisne pogoje, ima prednost tisti, ki za
nepremičnine ponudi višjo ceno in boljše
plačilne pogoje in, ki ponudi nakup vseh
treh nepremičnin, ki so programska celota.
Pravočasno poslane in popolne ponudbe
bo obravnavala komisija, imenovana s strani
županje Občine Izola ter vse ponudnike o
izbiri pisno obvestila.
Podrobnejše informacije glede razpisa
in možnosti ogleda nepremičnine lahko dobijo interesenti na Občini Izola, Postojnska
3, tel. 05/66-00-201 (Pavič Borka).
Občina Izola

Ob-53098
Občina Rogaška Slatina objavlja na podlagi prvega odstavka 47. člena Zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97)
javni razpis
za prodajo komunalno urejenih
stavbnih zemljišč za izgradnjo
družinskih stanovanjskih hiš v območju
ZN S2 – Ratanska vas.
1. Predmet javnega razpisa za prodajo
so nezazidana komunalno opremljena stavbna zemljišča za gradnjo družinskih stanovanjskih hiš v območju zazidalnega načrta
S2 – Ratanska vas v območju ulice Na trati
v Rogaški Slatini.
2. V območju ureditvenega načrta S2 –
Ratanska vas obstaja več lastnikov nezazidanih stavbnih zemljišč, ki so predvidena za
gradnjo. Predmet tega razpisa so samo stavbna zemljišča v lasti Občine Rogaška Slatina.
3. Zazidalni pogoji so razvidni iz zazidalnega načrta S2 – Ratanska vas (Uradni list
RS, št. 1/01). Za gradnjo stanovanjskih hiš
je določen izvedbeni projekt, ki ga kupec
stavbnega zemljišča pridobi z nakupom parcele. Vse ostale informacije in predstavitev
minimalnih lokacijskih ter katastrskih podatkov je mogoče v času razpisa pridobiti na
Oddelku za okolje in prostor Občine Rogaška Slatina.
4. Cena stavbnih zemljišč iz 1. točke
tega razpisa znaša:
Zap.
št.
parcele

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Št.
parcele
po
ZN-S2

Površina
v m2

Skupna
(prodajna)
vrednost
parcele

9
10
11
14
15
16
17
18
27
28
35

865
600
612
691
613
599
578
1011
1003
582
1037

5,159.992
3,579.185
3,650.769
4,122.028
3,656.734
3,573.220
3,447.948
6,030.927
5,983.205
3,471.809
6,186.025

5. Cene so izračunane na valuto z dne
30. 6. 2001 in se bodo revalorizirale na
osnovi rasti indeksa GZS – Združenja za
gradbeništvo in IGM na dan sklenitve kupne
pogodbe.
V ceni so zajeti stroški za vrednost stavbnega zemljišča ter stroški izgradnje sekundarne komunalne opreme brez izgradnje priključkov za vse vrste zgrajene skupne in
posamične infrastrukture. V soseski so zgrajena in bodo dokončana naslednja sekundarna omrežja:
– cestno omrežje,
– vodovodno omrežje,
– NN elektro omrežje in javna razsvetljava,
– mešano kanalizacijo omrežje,
– plinsko omrežje,
– CATV omrežje.
V ceni niso zajeti stroški za plačilo spremembe namembnosti zemljišča, stroški za
plačilo soglasij za priključitev na zgrajena
infrastrukturna omrežja in naprave. V ceni
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prenese na ostala ponujena stavbna zemljišča po pogojih tega razpisa.
11. Pravočasne in vsebinsko pravilne
vloge bo obravnavala komisija pri Občinskemu svetu Občine Rogaška Slatina, ki bo
odločila po prostem preudarku, najkasneje
v 20 dneh po preteku razpisnega roka. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v roku 30 dni od odpiranja ponudb.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo na Občini Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina, pri
referentu za cestno in komunalno infrastrukturo, Vladu Kučanu in Tomažu Strehovcu,
vodji oddelka za okolje in prostor, tel. št.
03/81 81 700.
Za vložitev ponudbe je na oddelku za
okolje in prostor mogoče pridobiti obrazec
za vložitev ponudbe ter informativne pregledne urbanistične in katastrske situacije stavbnih zemljišč v merilu 1:1000, katere so
predmet tega javnega razpisa.
Občina Rogaška Slatina

4. Prispele ponudbe bo ocenila posebna
komisija in izbrala najboljšega ponudnika. Ponujena cena in rok dobave in montaže bo
pomemben kriterij za oceno ponudb, vendar
bodo poleg cene upoštevani tudi drugi elementi iz ponudb. Odločitev o izboru ponudnika sprejme Uprava Elan, d.d.. Ponudniki
bodo o izboru najugodnejšega ponudnika obveščeni po končanem postopku, vendar najkasneje v roku dveh mesecev od poteka zadnjega dne roka za oddajo ponudb.
5. Na podlagi tega javnega zbiranja ponudb, Elan, d.d. ni zavezan skleniti pogodbe o dobavi in montaži predmeta javnega
razpisa z najboljšim ali s katerim koli ponudnikom.
Elan, d.d., Ljubljana
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prav tako niso zajeti stroški za izgradnjo priključkov na komunalna omrežja in naprave v
območju urejanja ter stroški za kopiranje
projektov PGD v šestih izvodih.
Dokončanje gradnje cestnega omrežja
in javne razsvetljave bo izvedla Občina Rogaška Slatina
6. Rok za sklenitev kupne pogodbe je
30 dni od dneva vročitve obvestila komisije
o izidu javnega razpisa.
Cena stavbnega zemljišča se plača v roku 8 dni od podpisa kupoprodajne pogodbe.
Stroške sklenitve kupne pogodbe, plačilo davkov in taks, vpisa v zemljiško knjigo
ter stroške pridobitve upravnih dovoljenj za
gradnjo plača kupec stavbnega zemljišča.
7. Rok za pričetek gradnje stanovanjskega objekta je 2 leti od nakupa stavbnega
zemljišča. Rok, do katerega mora biti stanovanjski objekt zgrajen do IV. gradbene
faze, ki vključuje fasado ter končano zunanjo ureditev objekta, znaša 5 let od nakupa
stavbnega zemljišča. Oba roka sta bistvena
pogoja za veljavnost kupne pogodbe o stavbnem zemljišču. Občina Rogaška Slatina
lahko zahteva razveljavitev sklenjene kupne
pogodbe o stavbnem zemljišču v primeru,
da kupec stavbnega zemljišča ne izpolni rokov iz te točke razpisa na pristojnem sodišču.
8. Prijavo na razpis lahko pošljejo fizične
osebe, ki so državljani Republike Slovenije
in pravne osebe, ki so registrirane in imajo
sedež v Republiki Sloveniji. Interesenti lahko svojo ponudbo pošljejo ali v zaprti ovojnici oddajo v 30 dneh od dneva te objave na
naslov: Občina Rogaška Slatina, Izletniška
ulica 2, 3250 Rogaška Slatina z oznako “za
javni razpis za prodajo parcel na območju
stanovanjskega naselja S2 – Ratanska vas“.
Ne odpiraj! Prijavi je potrebno priložiti:
– potrdilo o vplačilu varščine, ki znaša
10% od celotne vrednosti stavbnega zemljišča, navedenega v točki 3. Varščina mora
biti nakazana na žiro račun Občine Rogaška
Slatina, št.: 50730-630-10217, sklic na št.
00 722100 s pripisom “varščina za nakup
stavbnega zemljišča“. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v osmih dneh po odločitvi komisije o izbiri, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru, da uspeli ponudnik
kupoprodajne pogodbe ne sklene ali od pogodbe kasneje odstopi, varščina zapade,
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe,
– potrdilo o stalnem prebivališču,
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe,
– pisno izjavo o strinjanju s pogoji javnega razpisa.
9. Občina Rogaška Slatina bo prodajala
stavbna zemljišča iz 3. točke tega razpisa po
vrstnem redu iz tega razpisa od številke 1 do
11. V primeru večjega števila vloženih ponudb od razpoložljivih stavbnih parcel, imajo
pri izboru prednost občani občine Rogaška
Slatina, ki imajo v občini Rogaška Slatina
prijavljeno stalno bivališče najmanj 5 let.
10. V primeru, da bo vloženih več ponudb za isto posamično stavbno zemljišče,
bo komisija upoštevala pri izboru najvišjo
ponudbeno ceno, ki bo ponujena. Neuspela popolna ponudba v tem primeru se lahko

Št. 796
Ob-53048
Elan, d.d., Dunajska 160, 1000 Ljubljana, na podlagi sklepa Uprave objavlja
javno zbiranje ponudb
za dobavo in montažo kurilne naprave
za kurjenje lesnih ostankov in njim
podobnih kuriv
1. Predmet javnega zbiranja ponudb je
dobava in montaža:
– vročevodnega kotla za kurjenje lesnih
ostankov in njim podobna kuriva,
– sistema doziranja iz obstoječih silosov,
– naprave za mletje kosovnih odpadkov
in transportni sistem v obstoječe silose,
– sistema zgorevanja z ustreznimi čistilnimi napravami,
– sistema za avtomatsko merjenje emisijskih veličin s kontinuranimi merilniki,
– nadzornega sistema,
– gradbena in druga vzporedna dela,
– pripadajoča dokumentacija v slovenskem jeziku.
Zainteresirani ponudniki lahko v Elanu
dvignejo dokumentacijo z opisom podrobnejših tehnoloških zahtev in pogojev naročnika in si lahko ogledajo prostore in obstoječo napravo vsak delavnik od 11. do
14. ure na lokaciji naročnika – Begunje 1,
Begunje na Gorenjskem.
Kontaktna oseba za ogled in izdajo dokumentacije je Srečo Trdina, tel.
04/53-51-220. Ogledi so možni samo po
predhodnem dogovoru s kontaktno osebo.
2. Ponudba se lahko nanaša samo na
dobavo in montažo celotnega predmeta javnega zbiranja ponudb in mora vsebovati naslednje podatke:
– pogodbeno ceno,
– rok dobave in montaže predmeta javnega zbiranja ponudb,
– način in rok plačila,
– garancije za delovanje.
3. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo
na naslov Elan, d.d., Begunje 1, Begunje na
Gorenjskem, prispele v zaprti pisemski ovojnici s pripisom “Ne odpiraj, ponudba za dobavo in montažo kurilne naprave – ELAN”,
najkasneje do 24. 8. 2001 do 12. ure.
Upoštevane bodo samo pravočasne in po
vsebini iz točke 2 popolne ponudbe.

Št. 465-03-23/2000
Ob-53134
Na podlagi 3. in 8. člena Odloka o stavbnih zemljiščih v lasti Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 76/00) in 19. člena statuta
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in
80/98) je Občinski svet občine Trebnje na
21. redni seji dne 25. 7. 2001 sprejel sklep
o objavi
javnega razpisa
za oddajanje nezazidanih stavbnih
zemljišč v k.o. Mirna za gradnjo
objektov oskrbnih in storitvenih
dejavnosti
1. Predmet javnega razpisa je prodaja
nezazidanega komunalno neopremljenega
stavbnega zemljišča za gradnjo objektov
oskrbnih in storitvenih dejavnosti in sicer na
parc. št. 110/4 neplodno v izmeri 1056 m2,
vpisana pri vl.št. 1204 k.o. Mirna, z vpisom
lastninske pravice za Republiko Slovenijo
po Zakonu o javnih skladih pa je postalo last
Občine Trebnje.
2. Cena nezazidanega komunalno neopremljenega stavbnega zemljišča znaša
6,140.640 SIT. V ceno ni vključeno plačilo
komunalnega prispevka, plačilo spremembe namembnosti zemljišča.
3. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe, ki so registrirane na območju R Slovenije in fizične osebe, ki morajo predložiti
potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije.
4. Ponudniki, ki bodo sodelovali na javnem razpisu so dolžni navesti svoj polni naslov oziroma naziv oziroma ime in sedež
firme.
5. Rok za vložitev ponudb je 15 dni po
objavi tega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in v Glasilu občanov Trebnje.
Med objavo razpisa v Uradnem listu RS in
rokom za oddajo ponudb mora preteči najmanj 15 dni. Vsi roki se štejejo od dneva
objave v Uradnem listu RS.
Ponudbe morajo biti zapečatene, na
ovojnici pa oznaka »Javni razpis - Prodaja
nezazidanega stavbnega zemljišča – Ne odpiraj«. Ponudbo je potrebno poslati po pošti
ali oddati osebno na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo oddane osebno
ali prispele po pošti do 3. 9. 2001 do
14. ure.
6. Ponudnik je dolžan plačati varščino,
kot garancijo za resnost ponudbe, ki ne
sme biti nižja od 10% od izklicne cene nezazidanega stavbnega zemljišča. Varščino
je potrebno nakazati na žiro račun Občine
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Trebnje, št. 52100-630-40206 in fotokopijo dokazila priložiti k ponudbi.
Varščina se uspelemu ponudniku vračuna brezobrestno v ceno zemljišča, neuspelemu pa se varščina vrne brez obresti najkasneje v roku 8 dni po prejemu obvestila o
izbiri najugodnejšega ponudnika.
7. Ponudnik, ki bo izbran, pa bo sam
odstopil od sklenitve pogodbe, se varščina
ne vrne. Kupnino je uspeli ponudnik dolžan
plačati v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe v
obliki notarskega zapisa.
8. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– ponujena cena za zemljišče,
– predvideni program dejavnosti,
– mnenje občinske strokovne službe,
pristojne za prostorsko planiranje,
– skladnost predvidenega programa s
programi dejavnosti sosednjih oziroma bližnjih uporabnikov zemljišč,
– druga merila.
9. Ponudnika, ki najbolj izpolnjuje razpisne pogoje izbere s sklepom župan. Neuspeli interesent na javnem razpisu se lahko v
roku 8 dni po prejemu sklepa pritoži pri občinskem svetu. O pritožbi po ponovni presoji
odloči občinski svet. Odločba je dokončna.
10. Pogodba z uspelim ponudnikom mora
biti sklenjena v roku 15 dni po dokončnosti
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Če se bo za razpisano zemljišče pojavilo več ponudnikov, bo Komisija za oddajo
stavbnih zemljišč izdelala prednostni vrstni
red na podlagi meril določenih v razpisu.
12. Stroški objave se zaračunavajo v ceno stavbnega zemljišča.
13. Uspeli ponudnik bo poleg ostalih
stroškov plačal tudi davek na promet nepremičnin, stroške overovitve podpisov in zemljiško knjižnega vpisa.
14. Obrazec za prijavo ter ostali razpisni
pogoji in informacije so ponudnikom na razpolago na Občini Trebnje, Goliev trg 5,
8210 Trebnje, Oddelek za okolje in prostor, tel. 07/348-11-37, Stanko Gojkovič.
Občina Trebnje

Javne dražbe
Ob-53069
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001
(Uradni list RS, št. 32/01), Uredbe o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in
premičnin v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 52/98 in 61/99) v zvezi z 2.
odstavkom 50. člena Uredbe o postopkih
prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Uradni list RS, št.
47/01) in sklepa Vlade Republike Slovenije
št. 460-13/2001-2 z dne 28. 6. 2001 razpisuje Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, Ljubljana, Tržaška 16 v imenu
Republike Slovenije in za svoj račun
javno dražbo
za prodajo počitniških objektov
Agencije Republike Slovenije za
plačilni promet s pripadajočo opremo
1. Predmet prodaje so počitniški objekti
s pripadajočo opremo:
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Lokacija, naslov

1. BARBARIGA Mandriol,
lokacija 34
2. BARBARIGA Mandriol,
lokacija 339
3. BARBARIGA Mandriol,
lokacija 137
4. BUČANJE, Nerezine, Mali Lošinj
Počitniška skupnost Krško
5. DAJLA, NOVIGRAD
Počitniško naselje
6. DAJLA, NOVIGRAD
Počitniško naselje
7. DAJLA, NOVIGRAD
Počitniško naselje
8. DAJLA, NOVIGRAD
Počitniško naselje
9. DAJLA, NOVIGRAD
Počitniško naselje
10. DAJLA, NOVIGRAD
Počitniško naselje
11. ŠAINA, NOVIGRAD, objekt III-A
Vinceta iz Kastva
12. KRANJSKA GORA
Bezje 7, Kranjska Gora
13. KRVAVEC
Dom na Krvavcu, Cerklje
14. ANKARAN – “Sončni park“, blok I
Jadranska 12, Ankaran

Opis, velikost

enosobno stanovanje št. 22,
34,07 m2, vrt 83,60 m2
enosobno stanovanje št.108,
35,55 m2
garsonjera št. 137001,
27,25 m2, vrt 32,05 m2
garsonjera št. 888A/I,
25,00 m2
stanovanje 1,
48,00 m2
stanovanje 2,
48,00 m2
stanovanje 3,
48,00 m2
stanovanje 4,
48,00 m2
stanovanje 5,
26,00 m2
stanovanje 6,
26,00 m2
garsonjera B34/II,
36,92 m2
trisobno stanovanje št. 38/III,
70,89 m2
apartma št. 74,
49,20 m2
stanovanje št. 7/I,
39,15 m2

Počitniški objekti niso vpisani v zemljiško knjigo na ime prodajalca, lastništvo se
izkazuje s pogodbami. V izhodiščnih cenah
objektov in opreme pripadajoči davki niso
upoštevani.
2. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek fizične osebe oziroma
naziv pravne osebe in njen točen naslov,
– navedbo počitniškega objekta, za katerega daje ponudbo,
– ponujeno ceno za objekt in opremo,
najmanj v višini izhodiščnih cen, v primeru
višanja je najnižji znesek 5% od posamezne
izhodiščne cene (ponder),
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, dokazilo o registraciji za pravne osebe
in samostojne podjetnike (izpis iz sodnega
registra, priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike),
– davčno številko ponudnika,
– dokazilo o plačani kavciji,
– številko računa za vračilo kavcije.
3. Pogoji javne dražbe:
– počitniški objekti se prodajajo skupaj
s pripadajočo opremo po načelu “videnokupljeno“,
– ponudnik lahko ponudi odkup enega
ali več počitniških objektov,
– ponudnik mora pred rokom za oddajo
ponudbe položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne cene za počitniški objekt, za katerega
daje ponudbo (če daje ponudbo za več objektov, mora plačati kavcijo za vsak objekt
posebej) na žiro račun Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet št. 50100-603-

Izhodiščna
cena
za objekt
v SIT

Izhodiščna
cena
za opremo
v SIT

6.259.000

149.000

5.786.000

216.000

5.346.000

180.000

3.993.000

48.000

10.406.000

162.000

8.580.000

142.000

10.406.000

155.000

8.580.000

142.000

4.582.600

136.000

4.582.600

101.000

6.457.000

77.000

10.604.000

1.045.000

7.997.000

339.000

7.040.000

206.000

18540. Kavcija bo uspelemu ponudniku
všteta v kupnino, neuspelim ponudnikom
pa bo kavcija vrnjena v roku 15 dni po končani javni dražbi brez plačila obresti,
– uspešni ponudnik mora prodajno pogodbo skleniti najkasneje v 15 dneh po prejemu priporočene pošiljke s pozivom prodajalca za podpis pogodbe na njegov naslov iz ponudbe, celotno kupnino pa poravnati najkasneje v fiksnem roku 15 dni po
sklenitvi pogodbe, sicer prodajalec zadrži
kavcijo, pogodba pa se šteje za razvezano,
– davek na promet nepremičnin, davek
na dodano vrednost (za opremo) ter vse
druge dajatve in stroške, ki so povezani s
prenosom lastništva (vključno z ureditvijo
zemljiškoknjižnega stanja in vpisa) nosi kupec. Za objekte v Republiki Hrvaški se navedene obveznosti, ki jih nosi kupec, uredijo v skladu s predpisi v tej državi,
– za počitniške objekte v Republiki Hrvaški je kupec, ki je državljan Republike
Slovenije, dolžan do izpolnitve pogojev za
zemljiškoknjižni prenos lastništva nositi tudi
vse dajatve in stroške v zvezi z lastništvom
in uporabo kupljenega objekta (tudi v primeru, da se bodo obveznosti glasile na ime
prodajalca),
– razpis ne zavezuje prodajalca, da bo z
najugodnejšimi ponudniki sklenil prodajne
pogodbe za počitniške objekte, ki so predmet javne dražbe.
4. Informacije in ogled:
– podrobnejše informacije lahko ponudniki pridobijo na naslednjih naslovih:
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Št.

Zap. št.
počitniških
objektov

Naslov

Tel. št.

1. do 2.
3.
4.
5.do 14.

centrala Ljubljana, Tržaška 16
podružnica Maribor, Svetozarevska 9
podružnica Novo mesto, Kandijska cesta 21
podružnica Ljubljana, Dunajska 48

01/4774-100 (med 9. in 13. uro)
02/2521-242 (med 9. in 13. uro)
07/3913-400 (med 9. in 13. uro)
01/4751-666 (med 9. in 13. uro)

– ogled počitniških objektov bo možen v naslednjih terminih:
Lokacija

Zbirališče (mesto začetka ogleda)

Datum in ura ogleda

Barbariga
Bučanje
Dajla
Šaina
Kranjska gora
Krvavec
Ankaran

recepcija
recepcija
vhod v objekt
vhod v objekt
vhod v objekt
vhod v objekt
vhod v objekt

9. in 16. 8. 2001 ob 12. uri
9. in 13. 8. 2001 ob 10. uri
13. in 16. 8. 2001 ob 11. uri
13. in 16. 8. 2001 ob 15. uri
14. in 17. 8. 2001 ob 10. uri
14. in 17. 8. 2001 ob 15. uri
13. in 16. 8. 2001 ob 8. uri

5. Postopek javne dražbe:
– javna dražba je pisna, na odpiranju ponudb ni več višanja ponujenih cen,
– ponudba na podlagi objave te javne
dražbe se bo štela za pravočasno, če bo
skupaj z vsemi dokumenti najpozneje do
3. 9. 2001 do 14. ure na naslovu: Agencija
Republike Slovenije za plačilni promet,
1000 Ljubljana, Tržaška 16,
– ponudba mora biti zaprta oziroma zapečatena. Na ovojnici mora biti naziv in naslov pošiljatelja ter vidna oznaka “Ne odpiraj
– javna dražba – počitniški objekt“,
– javna dražba z odpiranjem pisnih ponudb bo 5. 9. 2001 ob 10. uri v poslovnih
prostorih Agencije Republike Slovenije za
plačilni promet, Ljubljana, Tržaška 16,
– na javni dražbi so lahko navzoči ponudniki oziroma njihovi zastopniki. Prisotni se
izkažejo z osebnim dokumentom oziroma s
pisnim pooblastilom,
– ponudniki, katerih ponudbe ne bodo
vsebovale vseh zahtevanih elementov in dokumentov iz 2. točke te javne dražbe, bodo
izločeni iz postopka že na začetku javne
dražbe,
– prednost pri izbiri za najugodnejšega
ponudnika za posamezni počitniški objekt
bo imel ponudnik, ki bo ponudil višjo skupno ceno za počitniški objekt in opremo. V
primeru, da bodo ponudniki za posamezni
ali več objektov izenačeni in bo zaradi tega
onemogočena izbira na podlagi predloženih ponudb, bodo ti ponudniki na dražbi ali
pisno pozvani, da ob upoštevanju pogojev
te javne dražbe predložijo ponudbe z višjo
ponudbeno vrednostjo (pri čemer ni potrebno upoštevati stopnje višanja iz 2. točke te
dražbe),
– Agencija Republike Slovenije za plačilni promet bo uspešnim ponudnikom prodajne pogodbe s pozivom za podpis posredovala po končani javni dražbi. Šteje se, da je
javna dražba za posamezni objekt končana,
ko komisija sprejme sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma, ko odloči o
morebitnem ugovoru.
Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Razpisi delovnih
mest
Ob-53036
Mestne storitve, d.o.o., Nova Gorica,
nadzorni svet družbe Mestne storitve,
d.o.o., Nova Gorica, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja družbe za mandatno dobo
štirih let.
Poleg z zakonom določenih pogojev mora imeti kandidat:
– najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe ekonomske smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj.
Prijave z dokazili naj kandidati pošljejo v
osmih denh od dneva objave na naslov:
Mestne storitve, d.o.o., Nova Gorica, Trg
E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, PP 295,
s pripisom za nadzorni svet.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v petnajstih dneh po odločitvi nadzornega sveta
družbe.
Mestne storitve, d.o.o., Nova Gorica
Št. 1071
Ob-52996
OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, Gorjanska 2, razpisuje delovna mesta v
OŠ in VVE za šolsko leto 2001/2002, in
sicer za:
Osnovno šolo:
1. učitelja športne vzgoje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Nastop
dela: 1. 9. 2001; pogoj: visokošolska izobrazba ustrezne smeri;
2. učitelja računalništva in tehniškega pouka za določen čas s polnim delovnim časom od 1. 9. 2001 do 31. 8. 2002;
3. knjižničarko z dopolnilnim delom
(poučevanje gospodinjstva) za določen
čas s polnim delovnim časom od 1. 9. 2001
do 31. 8. 2002;
4. učitelja glasbenega pouka (nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu) za določen čas s polnim delovnim
časom od 1. 9. 2001 do 31. 8. 2002;
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Vzgojno-varstveno enoto:
1. vzgojiteljico za določen čas s polnim delovnim časom od 1. 9. 2001 do 31.
8. 2002; pogoj: končana višja ali visoka
šola za vzgojitelje;
2. tri pomočnice vzgojiteljice za določen čas s polnim delovnim časom od 1. 9.
2001 do 31. 8. 2001; pogoj: končana
vzgojiteljska šola;
3. pomočnica vzgojiteljice za določen
čas s polnim delovnim časom od 1. 9. 2001
do 31. 7. 2002 (nadomeščanje delavke na
porodniškem dopustu); pogoj: končana
vzgojiteljska šola.
Prijave z dokazili o izbiri pošljite v 10
dneh po objavi razpisa. O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Osnovna šola Jožeta Gorjupa
Kostanjevica na Krki
Ob-52994
Upravni odbor Zveze ljudskih univerz Slovenije, Pod ježami 8, Ljubljana, razpisuje
prosto delovno mesto
sekretarja Zveze
Pogoji:
– visoka izobrazba,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja,
– pedagoško andragoška izobrazba,
– strokovni izpit,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– aktivno znanje enega svetovnega jezika.
Sekretar bo imenovan za dobo štirih let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
s kratkim življenjepisom in opisom dosedanjega dela naj kandidati pošljejo v osmih
dneh po objavi razpisa z oznako »za razpis«
na Zvezo ljudskih univerz Slovenije, Pod ježami 8, Ljubljana. Kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Zveza ljudskih univerz Slovenije

Druge objave
Ob-53158
Žagar Danica s.p. Okrepčevalnica Igla,
Luče, objavlja, da s 1. 8. 2001 preneha s
svojo dejavnostjo.
Okrepčevalnica Igla,
Danica Žagar s.p.
Luče
Ob-53228
Javno obvestilo
Skupščina Veterinarske zbornice Slovenije je na zasedanju, dne 28. junija 2001,
sprejela spremembe in dopolnitve statuta
Zbornice, v skladu z drugim odstavkom
101. člena Zakona o veterinarstvu (Ur. l.
RS, št. 33/01), ki govori o postopkih preoblikovanja Veterinarske zbornice Slovenije,
ustanovljene l. 1995.
Zbornica bo v mesecu juliju 2001 izdala
novo številko Vestnika, glasila Zbornice, v
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katerem bo predstavljena popolna informacija o predvidenih načinih delovanja Zbornice v prihodnje, opisan bo natančen opis
postopka včlanitve, obenem pa bodo kar
najbolj določno opisane pravice in obveznosti, ki izhajajo iz članstva v Zbornici. Omenjena izdaja Vestnika bo poslana vsem doktorjem veterinarske medicine v Sloveniji.
V primeru, da informacija o preoblikovanju Zbornice in s tem v zvezi potekajočimi
postopki ne bi dosegla katerega od doktorjev veterinarske medicine v Sloveniji, vas
vabimo, da osebno vzpostavite kontakt z
Veterinarsko zbornico Slovenije, Cesta v
Mestni log 47, 1000 Ljubljana, p.p. 4236,
tel. 01/429-54-60 ali faks 01/28-32-303,
kjer boste lahko pridobili vse nadaljnje informacije v zvezi s preoblikovanjem in postopki včlanitve.
Veterinarska zbornica Slovenije

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu ZUP
Ob-53082
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-032/01
z dne 26. 4. 2001, v zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča Mehagić
Hasnije, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Mehagić Hasniji, roj. 8. 1. 1940, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Glinškova
ploščad 12, Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, se postavi Irena Zgonc, delavka
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 6/2-209-009/01
Ob-53114
Republika Slovenija, Upravna enota Vrhnika izdaja na podlagi 1. odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00) v zadevi
ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Viliemine Cuznar in Bruna Cuznarja, sedaj neznanega prebivališča, objavlja sklep
1. Za začasno zastopnico strankama Viliemini Cuznar, roj. 31. 1. 1948 in Brunu
Cuznarju, roj. 21. 11. 1943, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Vrhnika,
Vrtnarija 1 B, sedaj neznanega prebivališča,
se postavi Zaletel Marušo, delavko Upravne
enote Vrhnika.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oz.
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
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Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3072-3/01

Ob-53218

Urad RS za varstvo konkurence je 27. 7.
2001 glede skupnega oblikovanja enotne
ponudbe za prodajo električne energije s
strani podjetij Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, Maribor,
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska cesta 46, Medvode, Soške Elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva ulica 20, Nova Gorica, Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško, in Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., Cesta Lole
Ribarja 18, Šoštanj, sprejel odločbo, v kateri je odločil, kot sledi iz izreka:
1. Podjetja Dravske elektrarne, Savske
elektrarne, Soške elektrarne, Nuklearna
elektrarna Krško in Termoelektrarna Šoštanj so kršila 5. člen ZPOmK, ker so s skupnim oblikovanjem enotne ponudbe za prodajo električne energije podjetjem za distribucijo električne energije (ponudba št.
03/TR/2001 z dne 3. 4. 2001) ter s skupnim oblikovanjem enotne ponudbe za prodajo električne energije neposrednim odjemalcem električne energije na 110 kV omrežju (ponudba št. 02/TR/2001 z dne 3. 4.
2001) neposredno določala prodajne cene
in druge poslovne pogoje.
2. Dogovor, na podlagi katerega sta bili
oblikovani skupni ponudbi iz prve točke izreka, je ničen.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave delniških
družb
Ob-53234
PID ZVON ENA, d.d., Slovenska ul.
17, Maribor, obvešča javnost v skladu z
533.f ZGD, da je uprava družbe dne 31. 7.
2001 predložila registrskemu sodišču v Mariboru delitveni načrt družbe. Imetnike deležev oziroma delničarje prenosne družbe PID
ZVON ENA, d.d., uprava družbe opozarja,
da imajo od dne 7. 8. 2001 dalje, na sedežu družbe pravico do pregleda: delitvenega
načrta, letnega poročila prenosne družbe
za zadnja tri poslovna leta, poročila uprave
o delitvi, poročila o reviziji delitve, poročila
nadzornega sveta o pregledu delitve, revidirane bilance prenosne družbe na dan 15.
7. 2001 ter ostalih listin, vse v skladu z
533.f členom ZGD. Vsak delničar je, najkasneje naslednji delovni dan upravičen tudi
do brezplačnega prepisa teh listin, če to
zahteva. Delničarje se opozarja tudi, da imajo pravico zahtevati, da se vse navedene

listine predložijo na skupščini in da skupščina poteka v skladu z določili šestega odstavka 533.f člena ZGD.
Uprava PID ZVON ENA, d.d., v skladu s
petim odstavkom 533.f člena opozarja upnike ter svet delavcev, da so upravičeni do
brezplačnega prepisa delitvenega načrta
prenosne družbe najkasneje naslednji delovni dan po tem, ko so podali zahtevo za
prepis.
PID ZVON ENA, d.d.
uprava
Ob-53083
Uprava družbe Hoteli Piran d.d. Piran,
Kidričevo nabrežje 4 (prevzemna družba)
v skladu z določili 516. in 528. člena ZGD
obvešča delničarje, da bo dne 31. 7. 2001
v vlogi 100% ustanovitelja družbe Salinera
d.o.o. Strunjan, Strunjan 14 (prevzeta družba), sprejela sklep o pripojitvi prevzete družbe k prevzemni družbi.
Delničarje prevzemne družbe obveščamo, da bo uprava prevzemne družbe, v skladu z 516. členom ZGD, predložila pristojnemu registrskemu sodišču pogodbo o pripojitvi, ki jo je pred tem pregledal nadzorni
svet prevzemne družbe kot edine ustanoviteljice prevzete družbe.
Delničarjem prevzemne družbe je na
vpogled naslednje gradivo: pogodba o pripojitvi, letno poročilo prevzemne in prevzete družbe za zadnja tri poslovna leta (2000,
1999 in 1998), revidirana računovodska poročila prevzemne in prevzete družbe za zadnja tri poslovna leta (2000, 1999 in 1998),
poročilo uprav prevzemne in prevzete družbe o pripojitvi in poročilo nadzornega sveta prevzemne družbe.
Gradivo s predlogi sklepov je na vpogled
v prostorih tajništva prevzemne družbe v Piranu, Kidričevo nabrežje 4.
Vsakemu delničarju prevzemne družbe,
ki bo upravi posredoval pisno zahtevo za
dostavo prepisa listin iz prejšnjega odstavka, bo uprava najkasneje naslednji delovni
dan po prejemu zahtevka zagotovila brezplačen prepis teh listin, v skladu z določili
četrtega odstavka 516. člena ZGD.
Uprava opozarja delničarje prevzemne
družbe, da imajo, v skladu z določili tretjega
odstavka 528. člena ZGD, pravico zahtevati, da o pripojitvi prevzete družbe k prevzemni družbi odloča skupščina prevzemne
družbe. Delničarji prevzemne družbe morajo zahtevati sklic skupščine v roku enega
meseca od dneva sprejema sklepa o pripojitvi, kot izhaja iz prvega odstavka tega obvestila. Uprava prevzemne družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 528. člena ZGD in
določili statuta sklicala skupščino prevzemne družbe, v kolikor bodo sklic zahtevali
delničarji, katerih lastniški deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne
družbe.
Hoteli Piran d.d.
Salinera d.o.o.

Št.
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naslovu Kromberk, Cesta 25. junija 1b, in
sicer poslovne prostore v pritličju v izmeri
248,57 m2, označene v elaboratu etažne
lastnine št. 975/230 Projektive Gorica d.o.o.
kot PP2 in z zeleno barvo, poslovne prostore
v II. nadstropju v celoti v izmeri 526,29 m2,
označene v elaboratu kot PP4 in z zeleno
barvo skupaj s solastninskim deležem na skupnih prostorih v pritličju v izmeri 67,81 m2, v
I. nadstropju v izmeri 22.25 m2 in v II. nadstropju v izmeri 22.25 m2, označene v elaboratu kot sp1, sp2 in sp3 in z oranžno
barvo kakor tudi s solastninskim deležem na
skupnih objektih, delih in napravah;
· parc. št. 801/1, vpisana v zk vl. 339,
k.o. Nova Gorica, dvorišče v izmeri 2178
m2 v solastninskem deležu 5102/10000;
· parc. št. 3354 in 3355, stavbišče v
izmeri 124 m2, vpisano v zk vl. št. 879 k.o.
Solkan;
· parc. št. 1644/2, dvorišče v izmeri 679
m2 in parc. št. 1644/5 stanovanjska stavba
v izmeri 94 m2, vpisani v zk vl.št. 234 k.o.
Vrhovlje;
· apartma v Čezsoči 76 v izmeri 35,46
m2 s shrambo št.1 v izmeri 4,63m2, vpisan
v E-2, B-2 listu k.o. Čezsoča;
· apartma v turističnem naselju Barbariga, stoječ na lokaciji 330, označen s št.
330004 k.o. Vodnjan (Rep. Hrvatska); razvidne v točki 2.1. in 2.2. pogodbe v skupni
vrednosti 137,472.770 SIT.
– oprema po spisku v 2.3. točke pogodbe v skupni vrednosti 91,405.094 SIT,
– gradbeni objekti v pridobivanju,ki se
nanašajo na izgradnjo infrastrukture in so
razvidni v točki 2.4. pogodbe v skupni vrednosti 456,628.578,02 SIT
– predujmi, ki se nanašajo na izgradnjo
infrastrukture, razvidni v točki 2.5. pogodbe
v znesku 9.996 SIT,
– dolgoročne finančne naložbe-obveznice RS, razvidne v točki 3.pogodbe v znesku 30,435.615,21 SIT;
II. Zaloge surovin, materiala in drobnega
inventarja razvidne v točki 4. pogodbe v
skupni vrednosti 21,372.252,14 SIT;
III. Kratkoročne terjatve in aktivne časovne razmejitve razvidne v točki 5, 6, 7, 8, 9,
10 in 11 pogodbe v skupni vrednosti
296,337.348,29 SIT;
Vložena sredstva so obremenjena z naslednjimi
B) obveznostmi v skupni vrednosti
464.981.927,34 SIT, in sicer:
I. dolgoročne obveznosti razvidne v točki 1 v skupni vrednosti 54,579.938,01 SIT;
dolgoročni krediti, najeti za izgradnjo infrastrukture, razvidno v 1. točki v vrednosti
54,579.938,01 SIT;
II. kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve v skupni vrednosti
410,401.989,33 SIT;
– obveznosti do dobaviteljev, razvidni v
točki 2 v vrednosti 203,835.381,29 SIT,
– prejeti predujmi in preplačila, razvidni
iz točke 3.1. in 3.2. v skupni vrednosti
5,863.875,09 SIT,
– obveznosti do delavcev, razvidne v točki 4.1. in 4.2. v skupni vrednosti
15,823.352 SIT,
– obveznosti za obresti, razvidne v 5.
točki v vrednosti 2,227.392,45 SIT
– prispevki na plače delavcev – 6. točka
v višini 3,046.151,01 SIT

– druge kratkoročne obveznosti – vodni
prispevek, točka 7 v višini 22,079.260,20
SIT,
– kratkoročne obveznosti iz financiranja,
razvidne v točki 8 v višini 137,769.638,29
SIT
– pasivne časovne razmejitve, razvidne
v točki 9 v višini 19,756.939 SIT.
Družba Vodi Gorica, inštalacije, storitve
in trgovina d.d. prevzame novo izdane delnice v celoti. Prednostna pravica ostalih delničarjev do vpisa novih delnic se izključi.
Delnice se vpišejo in vplačajo na podlagi
sklenjene pogodbe o vložitvi stvarnega vložka.
Nove delnice dajejo delničarju pravico
do:
– enega glasu pri glasovanju na skupščini delničarjev;
– sorazmerne dividende iz dobička, ki je
namenjen za izplačilo dividend;
– v primeru stečaja ali likvidacije pravico
do sorazmernega dela iz preostanka stečajne ali likvidacijske mase.
4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlagani
vsebini.
5. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2001 imenuje družba Podboršek,
k.d. Ljubljana.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za člane nadzornega sveta izvolijo:
1. Špacapan Črtomir,
2. Mužič Franc,
3. Marušič Zlatko Martin,
4. Valenčič Dragan.
7. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
določi sejnina v višini neto 25.000 SIT za
člane in neto 35.000 SIT za predsednika.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Glasovalne pravice delnic so opredeljene s statutom delniške družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo za udeležbo na skupščini oddajo
osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj 3
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave družbe.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke se glasuje z glasovnicami.
Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno z besedilom predlaganega sklepa o povečanju
osnovnega kapitala, pogodbe o vložitvi
stvarnega vložka s prilogami, revizijskega
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Sklici skupščin in nasprotni
predlogi
Popravek
Ob-53244
V sklicu 4. redne seje skupščine podjetja Inde-Invalidske delavnice, d.d., Koper,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 62 z
dne 27. 7. 2001, Ob-52922, (stran 4565)
se v zadnjem stavku 5. točke dnevnega reda število dnevnic pravilno glasi: 267.477
navadnih imenskih delnic istega razreda.
Inde – Invalidske delavnice, d.d., Koper
Ob-53012
Na podlagi drugega odstavka 11. člena
statuta družbe sklicuje prva uprava
1. skupščino
delniške družbe Vodovodi in
kanalizacija Nova Gorica d.d.,
ki bo na sedežu družbe v Kromberku,
Cesta 25. junija 1b, dne 4. septembra
2001 s pričetkom ob 13. uri z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: “Za predsednika skupščine se imenuje
ga. Slavka Murovec; za preštevalca glasov
se imenujeta Darja Rijavec in Nadja Mihelj.
Skupščini bo prisostvovala notarka Zdenka
Gustinčič.
2. Sprejem revidiranega letnega poročila za leto 2000 in sklepa o pokrivanju izgube za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejmeta naslednja sklepa:
– sprejme se predlagano revidirano letno poročilo za leto 2000;
– izguba iz leta 2000 v višini
16,689.918,75 SIT ostane nepokrita in se
pokriva v naslednjih petih letih.
3. Sprejem sklepa o povečanju kapitala
družbe na podlagi stvarnega vložka.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: osnovni kapital podjetja se poveča od
dosedanjih 5,100.000 SIT za 624,900.000
SIT tako, da znaša 630,000.000 SIT.
Vplačilo novo izdanih delnic se izvrši s
stvarnim
vložkom
v
vrednosti
640,227.373,94 SIT družbe Vodi Gorica
inštalacije, storitve in trgovina d.d. Kromberk, na podlagi pogodbe o vložitvi stvarnega vložka z dne 18. 7. 2001, ki je priloga.
Stvarni vložek se sestoji iz:
A) Sredstev v skupni vrednosti
1.105,209.301,28 SIT, ki obsegajo:
I. Dolgoročna sredstva v skupni vrednosti 787,499.700,85 SIT, in sicer:
– nematerialne naložbe, ki se nanašajo
na izgradnjo infrastrukturnih objektov, razvidne v točki 1 pogodbe v skupni vrednosti
71,547.647,62 SIT;
– nepremičnine:
· parc. št. 803 /4 vpisana v zk. vl. št.
339, k.o. Nova Gorica, poslovna stavba na
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poročila z mnenjem in predlaganih sprememb statuta, bo na vpogled vsak delovni
dan v tajništvu družbe od 9. do 12. ure od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo začasni upravi v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica, d.d.
Miran Lovrič
direktor
Ob-53013
Na podlagi 8. člena statuta družbe Mlaj,
Mizarstvo in tesarstvo Zadobrova, d.d.,
Sneberska c. 138 b, Ljubljana Polje,
uprava sklicuje
3. sejo skupščine,
ki bo v četrtek, 30. 8. 2001 ob 15.uri v
prostorih družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, imenuje se preštevalec glasov,
skupščini bo prisostvoval tudi notar Marjan
Kotar.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe za leto 2000.
3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube.
Predlog sklepa: izguba iz poslovanja družbe v letu 2000 v višini 27,522.000 SIT se
bo pokrila v naslednjih petih letih iz prihodkov, doseženih s poslovanjem družbe.
4. Sprejem poročila o ukrepih uprave v
zvezi s sanacijo poslovanja družbe.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave družbe o sanacijskih ukrepih poslovanja, ki potekajo v družbi.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 2001 se imenuje revizorska hiša Podboršek, revizijska družba k.d. Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali po svojih pooblaščenih ali zakonitih
zastopnikih. Pooblaščenec se mora izkazati
s pismenim pooblastilom.
Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci morajo udeležbo na skupščini pisno prijaviti tri dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe Zadobrova, Sneberska c. 138/b, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v roku 7 dni od objave tega
vabila in obrazloženi.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Če na prvem sklicu skupščine ne bo
dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine dne 30. 8. 2001 ob 16. uri
na istem mestu. Na ponovnem zasedanju
skupščine se veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Mlaj d.d.
uprava
Ob-53014
Na podlagi 39. točke statuta družbe Vesna, podjetje za akumulatorsko dejavnost
d.d. Maribor uprava družbe sklicuje
8. sejo skupščine delničarjev
družbe Vesna, podjetje za
Kumulatorsko dejavnost d.d. Maribor,
ki bo dne 3. 9. 2001 ob 12. uri na sedežu družbe v Mariboru, Einspielerjeva 31.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za preštevalca glasov se
izvolita Aleksandra Fridl-Boc in Boris Jelen.
Seji bo prisostvoval povabljeni notar Stanislav Bohinc.
2. Poslovno poročilo za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta in pooblaščenega revizorja skupščina sprejme poslovno poročilo za leto 2000 v predloženem besedilu.
3. Razporeditev dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
soglasju nadzornega sveta skupščina sprejme sklepe, da ostane čisti dobiček iz leta
2000 v znesku 142,845.439,69 SIT nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revizorja pooblaščeno revizijsko hišo Valuta d.o.o. Maribor.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki najpozneje do tri dni pred skupščino, pisno najavijo svojo udeležbo in predložijo pisno pooblastilo za zastopanje.
Delničarji lahko podajo svoje protipredloge v roku 7 dni od objave sklica skupščine pisno upravi podjetja.
Uprava in nadzorni svet bosta o utemeljenih predlogih sprejela svoja stališča in bosta o njih najkasneje 12 dni po sklicu skupščine obvestila delničarje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, nato se skupščina ponovno sestane. V tem primeru je
skupščina sklepčna, ne glede na število prisotnih delnic.
Vesna d.d. Maribor
uprava
Ob-53015
Uprava delniške družbe Kompas, turistično podjetje d.d., Ljubljana, Pražakova 4, na podlagi 283. člena ZGD in 8. člena statuta družbe sklicuje

redno skupščino družbe,
ki bo 3. 9. 2001 ob 10. uri v hotelu Austrotel v Ljubljani, Miklošičeva c. 9, dvorana
Drava.
Dnevni red skupščine bo naslednji:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2000.
3. Obravnava in sprejem predloga za razporeditev dobička.
4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2001.
5. Spremembe statuta.
K 1. točki dnevnega reda se izvoli se
delovnega predsednika skupščine in verifikacijsko komisijo.
K 2. točki dnevnega reda se predlaga
sprejem naslednjega sklepa:
Potrdi in sprejme se letno poročilo uprave za leto 2000 .
K 3. točki dnevnega reda se predlaga
sprejem naslednjega sklepa:
Ugotovljeni čisti dobiček družbe v višini
192,184.000 se razdeli tako, da gre v celoti za pokrivanje izgub iz preteklega obdobja.
K 4. točki dnevnega reda se predlaga
sprejem naslednjega sklepa:
Kot pooblaščeno revizorsko hišo družbe
za leto 2001, se imenuje revizijsko družbo
ITEO - Abeceda d.o.o., Poslovna enota Ptuj.
K 5. točki dnevnega reda se predlaga
sprejem naslednjega sklepa:
Spremeni se 20. člen statuta, tako, da
po novem glasi: “Uprava ima do pet članov
in sicer predsednika in dva, tri ali štiri podpredsednike za posamezna področja”.
Spremeni se 21. člen statuta tako, da
po novem glasi: “Uprava zastopa in predstavlja družbo. V vseh poslih, za katere je
potrebno soglasje nadzornega sveta, zastopata družbo predsednik uprave in en član
uprave.”
V skladu s predlaganimi spremembami
se sprejme čistopis statuta družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki,
če svojo udeležbo na skupščini prijavijo pisno najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine. Prijava mora prispeti na sedež družbe najkasneje do 31. 8. 2001.
V primeru nesklepčnosti skupščine se
določi ponovno zasedanje skupščine, ki bo
istega dne, v istih prostorih ob 10.30. Na
ponovnem zasedanju skupščina veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino bo delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, v upravi družbe
vsak delovni dan med 10. in 12.
Kompas d.d.,Ljubljana
uprava
Ob-53016
V skladu s 25. členom statuta Vzajemne
zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Ljubljana,
uprava družbe sklicuje
1. začasno skupščino
Vzajemne zdravstvene zavarovalnice,
d.v.z., Ljubljana,
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soglasje Vlada Republike Slovenije, imenovane za člane začasne skupščine družbe za
vzajemno zdravstveno zavarovanje.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Sklepi se sprejemajo z navadno
večino oddanih glasov.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna
ob času sklica, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 6. 9. 2001, ob
15. uri, na mestu prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu skupščina veljavno odloča, če
je prisotnih vsaj 6 članov skupščine.
Vzajemna zdravstvena
zavarovalnica, d.v.z., Ljubljana
predsednik uprave
dr. France Arhar

SIT in del nerazporejenega čistega dobička
poslovnega leta 1996 v višini 2,835.571,19
SIT in pripadajoča revalorizacija v višini
5,729.444,54 SIT, kar znese skupaj
13,122.000 SIT, uporabi za izplačilo dividend, kar znese 90 SIT bruto na delnico.Dividende se izplačajo delničarjem družbe, v
korist katerih so tri dni pred zasedanjem
skupščine, delnice družbe vknjižene v delniško knjigo, ki se vodi v Centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD. Izplačilo
se izvrši na osnovi terminskega plana. Preostanek nerazporejenega dobička preteklih
let ostane še naprej nerazporejen.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina za izvedbo
revizije računovodskih izkazov družbe Marmor Sežana d.d. za poslovno leto 2001
imenuje revizijsko družbo Euro-In & Partners
revizija in svetovanje, d.o.o., Kidričeva 66
a, Škofja Loka.
6. Poročilo direktorja družbe o formiranju, koriščenju in poslovanju sklada lastnih
delnic.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
formiranju, koriščenju in poslovanju sklada
lastnih delnic.
Predlagatelja predlogov sklepov pod točkami ena, tri, štiri in šest sklica sta direktor
in nadzorni svet, pod točki dve in pet pa
nadzorni svet sam.
Popolno gradivo za skupščino je vsem
delničarjem na vpogled od dne objave do
vključno 5. 9. 2001 vsak delovni dan od 12.
do 14. ure na sedežu družbe. Pravico udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na
skupščini družbe imajo le delničarji oziroma
njihovi zastopniki in pooblaščenci v korist
katerih so delnice delniške družbe vknjižene
na računu vrednostnih papirjev pri KDD, deset dni pred sejo skupščine in ki tri dni pred
zasedanjem pisno najavijo svojo udeležbo.
Pooblastilo mora biti pisno in ga hrani družba. Uprava in nadzorni svet se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
podani v pisni obliki in razumno utemeljeni
ter vloženi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine. Prostor kjer bo potekalo zasedanje bo odprt pol ure pred začetkom zasedanja. Če skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, se ponovi istega dne ob 13.30
v istem prostoru in bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Marmor Sežan d.d.
uprava družbe-direktor
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ki bo v četrtek, 6. septembra 2001 ob
14. uri v sejni sobi, II. nadstropje, na sedežu družbe Mala ulica 5, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine ter ugotovitev prisotnosti notarja
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Ladislava Rožiča, za namestnika predsednika se izvoli Bandelj Borisa,
za preštevalca glasov se imenujeta Janez
Gregorič in Krištof Mlakar, za zapisnikarico
se imenuje Nastjo Buh. Za notarja skupščine se imenuje Mira Košaka.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2000 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: Skupščina sprejme letno poročilo Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., za leto 2000 z revizorskim
mnenjem.
3. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička.
Predlog sklepa: čisti dobiček poslovnega leta 2000 v višini 669,392.910 SIT se
razporedi:
– 664.623.839 SIT za rezerve,
– 4.769.071 SIT kot nerazporejen čisti
dobiček.
Revaloriziran nerazporejen čisti dobiček
iz preteklih let v višini 47,690.712 se razporedi:
– 4,500.000 SIT se izplača članom nadzornega sveta,
– ostali dobiček ostane nerazporejen.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.
Predlog sklepa: članu nadzornega sveta
Francu Škufci zaradi odstopa preneha mandat. Za člana nadzornega sveta se do izteka
mandata nadzornega sveta izvoli Sandija
Bartola.
Članu nadzornega sveta dr. Francetu Arharju zaradi imenovanja na mesto predsednika uprave preneha mandat. Za članico
nadzornega sveta se do izteka mandata nadzornega sveta izvoli Darinka Virant.
5. Obravnava in sprejem spremembe
statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta v predlaganem besedilu.
6. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revizorja za poslovno leto 2001 revizijsko družbo KPMG
Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
skupščine je na vpogled članom skupščine
na sedežu Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Mala ulica 5, Ljubljana oziroma
pri upravi družbe. Na istem kraju je dostopno tudi besedilo predlaganih sprememb
statuta družbe.
Člani skupščine lahko v tednu dni po
objavi sklica skupščine podajo predloge za
dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge sklepov upravi družbe. Predlogi članov skupščine so lahko le pisni in razumno utemeljeni.
Pravico udeležbe na skupščini imajo osebe, ki so prostovoljno zavarovane za doplačila do polne cene zdravstvenih storitev ter
so kot take s sklepom Zavoda za zdravstveno zavarovanje z dne 28. 5. 1999, h kateremu je s sklepom z dne 14. 6. 2001 dala

Št. 1137/01-1
Ob-53018
Na podlagi točke 7.2. in 7.3. Statuta
družbe sklicujem
6. sejo skupščine
družbe Marmor Sežana d.d.,
Partizanska 73 a, Sežana,
ki bo v četrtek dne 6. 9. 2001 ob 13. uri
na sedežu družbe v Sežani, Partizanska
73a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe in sklepčnosti, izvolitev delovnih teles
skupščine, (predsednika, preštevalk) in potrditev notarja.
Uprava ugotovi udeležbo, predlaga predsednika skupščine in dva preštevalca glasov ter predstavi notarja, ki prisostvuje skupščini.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednico skupščine Žagmeister Štefanijo za
preštevalki glasov pa Erminijo Grmek in Suzano Islam ter potrdi notarja za sestavo notarskega zapisnika. Predsednica skupščine
ugotovi sklepčnost.
2. Sprejem sklepa s katerim se potrdi
druga revizijska hiša, ki je izvedla revizijo
računovodskih izkazov za poslovno leto
2000.
Predlog sklepa: potrjuje se nova revizijska hiša KPMG Slovenija d.o.o. Ljubljana,
ki je izvedla revizijo računovodskih izkazov
za poslovno leto 2000, ker je na 5. seji
skupščine družbe imenovana revizorska hiša DEJ 3 d.o.o. Ljubljana ukinila to dejavnost in vse to vrstne posle prenesla na revizijsko hišo KPMG Slovenija d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe v letu 2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo uprave za leto 2000 ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta z računovodskimi izkazi, revidiranimi s strani pooblaščenegega
revizorja revizorske hiše KPMG Slovenija
d.o.o. Ljubljana v predloženi obliki.
4. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička poslovnega leta 2000 in delitvi dobička preteklih let.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se čisti dobiček družbe v višini 15,319.456,26
SIT dosežen v poslovnem letu 2000, razporedi kot nerazporejen dobiček.
Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se nerazporejeni čisti
dobiček iz leta 1995 v višini 4,556.984,27

Ob-53019
Na podlagi 21. člena statuta družbe sklicujemo
6. skupščino družbe
Lesno industrijsko podjetje Poljčane,
d.d.,
ki bo dne 6. 9. 2001 ob 12. uri na sedežu družbe – na Bistriški cesti 2 v Poljčanah.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, določitev preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: za preštevalca glasov
se določita Renata Skerbiš in predstavnik
IXTLAN, d.o.o., Ljubljana.

Stran

4670 / Št. 63-64 / 3. 8. 2001

2. Izvolitev predsednika skupščine.
Predlog sklepa: skupščini predseduje
vsakokratni predsednik nadzornega sveta.
3. Obravnava revizijskega poročila, mnenje nadzornega sveta in sprejem letnega
poročila za leto 2000.
Predlog sklepa: letno poročilo za leto
2000 se sprejme.
4. Uporaba dobička poslovnega leta
2000.
Predlog sklepa: dobiček poslovnega leta 2000 v višini 1,009.527,89 SIT ostane
nerazporejen.
5. Nagrada predsedniku uprave.
Predlog sklepa: predsedniku uprave se
kot nagrada za uspešno vodenje družbe izroči 100 lastnih delnic družbe.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se
do preklica imenuje ITEO – Abeceda, podjetje za revizijo in sorodne storitve, d.o.o.,
Ljubljana.
Predlagatelj revizorja je nadzorni svet,
predlagatelja vseh ostalih sklepov sta uprava in nadzorni svet soglasno.
Pogoj za udeležbo na skupščini je prijava udeležbe v tajništvu družbe najkasneje tri
dni pred skupščino. Število glasov posameznega delničarja se določi po izpisu iz
delniške knjige, veljavnem na dan zasedanja skupščine ob 8. uri.
Gradivo k vsem točkam dnevnega reda
bo delničarjem na razpolago na sedežu
družbe na Bistriški 2 v Poljčanah, vsak delovnik od 9. do 12. ure, od 3. 8. 2001 do
zasedanja skupščine.
Lesno industrijsko podjetje
Poljčane, d.d.
uprava
Ob-53068
Direktor Pooblaščene investicijske družbe KRONA KRONA d.d. na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in
na podlagi 10.4.2. točke statuta pooblaščene investicijske družbe KRONA KRONA
d.d. Ljubljana sklicuje
sejo skupščine,
ki bo dne 4. 9. 2001 ob 10. uri v prostorih DUS Krona d.o.o., Štefanova 13a, 1000
Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov. Seji
prisostvuje notarka Nada Kumar.
3. Sprememba statuta PID Krona Krona
d.d. zaradi preoblikovanja v redno delniško
družbo.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
so na osnovi Zakona o investicijskih skladih
in družbah za upravljanje, Zakona o prvem
pokojninskem skladu in preoblikovanju PID
ter revizijskega mnenja izpolnjeni pogoji za
preoblikovanje družbe, zato se družba iz
pooblaščene investicijske družbe preoblikuje v redno delniško družbo, kot sledi :
A) Dejavnost družbe se spremeni tako,
da se dosedanje dejavnosti spremenijo z
novimi dejavnostmi :
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G/51.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
G/51.650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo;
I/61.100 Morska plovba;
J/65.210 Finančni zakup (leasing);
K/70.100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
K/70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem;
K/71.220 Dajanje vodnih plovil v najem;
K/74.120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
K/74.130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja;
K/74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
K/74.150 Dejavnost holdingov;
K/74.400 Oglaševanje;
K/74.830 Tajniška dela in prevajanje
B) Spremeni se firma družbe tako da
glasi : KRONA HOLDING, finančna družba,
d.d.
Skrajšana firma družbe je : KRONA HOLDING d.d.
Sedež družbe je: Štefanova 13a, Ljubljana
C) Delničarjem družbe PID Krona Krona
d.d., ki bodo na zadnji dan 8-dnevnega roka, šteto od vpisa sklepov o spremembi
firme, dejavnosti in statuta v sodni register,
vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev kot imetniki delnic
PID Krona Krona d.d., bodo njihove delnice
z nominalno vrednostjo 100 SIT zaradi uskladitve z nominalno vrednostjo, kot jo določa Zakon o gospodarskih družbah, zamenjane za nove delnice z nominalno vrednostjo 1.000 SIT, po menjalnem razmerju 10
starih delnic za eno novo delnico. Menjalno
razmerje se individualno določi tako, da se
število delnic, katerih imetnik je posamezni
delničar, zaokroži na prvo najbližje število,
ki je deljivo z 10. Pri zaokroževanju se število delnic, ki se konča na 1,2, 3, 4 in 5,
zaokroži navzdol, število delnic, ki se konča
na 6, 7, 8 in 9, pa se zaokroži navzgor.
Morebitna razlika do osnovnega kapitala se
poračuna v breme oziroma korist drugih sestavin kapitala.
D) Končna višina osnovnega kapitala je
enaka dejanskemu številu delnic, ki jih bo
treba zagotoviti delničarjem družbe skladno
z menjalnim razmerjem in načinom zaokroževanja iz točke B tega sklepa, pomnoženim z nominalnim zneskom delnice družbe
po preoblikovanju.
E) Skupščina soglaša, da se Pogodba o
upravljanju pooblaščene investicijske družbe Krona Krona d.d. Ljubljana, sklenjena z
dne 1. 7. 1994, prekine z dnem vpisa družbe Krona Holding d.d. v sodni register.
F) Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da po zamenjavi delnic zaradi izvedbe preoblikovanja uskladi besedilo statuta s končno
višino osnovnega kapitala iz prejšnjega odstavka in določi prečiščeno besedilo, skladno sklepom, sprejetim na skupščini.
G) Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da skladno z veljavnimi odločitvami Agenci-

je za trg vrednostnih papirjev, sodišča in
drugih organov, če je to potrebno, prilagodi
na skupščini sprejete sklepe tako, da bo
mogoče izvesti preoblikovanje in ga vpisati
v sodni register.
H) Skupščina sprejme spremembe statuta družbe v večini svojih členov po prilogi,
ki bo sestavni del notarskega zapisnika.
Glasovanje: delničarje, njihove zastopnike ali pooblaščence pozivamo, da svojo udeležbo na skupščini, skladno s točko
10.4.2. Statuta Pooblaščene investicijske
družbe KRONA KRONA d.d., pisno prijavijo družbi vsaj tri dni pred sejo skupščine.
Prijave in pooblastila naj na sedež družbe
prispejo najkasneje do 1. 9. 2001. Skladno s točko 10. 1. Statuta Pooblaščene
investicijske družbe KRONA KRONA d.d.
število glasov posameznega delničarja določajo glasovi delnic, ki so po evidenci v
delniški knjigi v njihovi lasti 10 dni pred
sejo skupščine. Udeleženci lahko dvignejo
glasovnice za sejo skupščine v prostorih
zasedanja skupščine eno uro pred pričetkom seje. Kolikor ne bo dosežena sklepčnost skupščine, bo ponovno zasedanje
(drugi sklic) dne 4. 9. 2001 ob 10.30 na
istem mestu. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem družbe na sedežu Pooblaščene investicijske družbe KRONA KRONA d.d., Štefanova 13a, Ljubljana,
vsak dan med 10. in 12. uro.
PID KRONA KRONA d.d.
direktor
Boštjan Gmajnar
Št. 191-1/2001
Ob-53115
Na podlagi točke 6.3. statuta delniške
družbe Komunalno podjetje Ormož d.d.,
Hardek 21 c, 2270 Ormož, vabi uprava
delničarje na
7. redno skupščino družbe
Komunalno Podjetje Ormož d.d.,
ki bo v petek, dne 7. 9. 2001 na sedežu
družbe Hardek 21 c, Ormož, s pričetkom
ob 9. uri ter predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov družbe.
Predlog sklepa uprave:
Za člane organov skupščine se izvolijo:
– predsednik skupščine: Hriberšek Ludvik,
– preštevalca glasov: Švegl Hilda in Švetak Ana,
– notar: na seji bo navzoč vabljeni notar.
2. Sprejem letnega poročila za poslovno
leto 2000 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa uprave: sprejme se revidirano letno poročilo uprave o poslovanju
družbe za leto 2000.
3. Sklepanje o uporabi in razdelitvi čistega dobička za leto 2000.
Predlog sklepa uprave: čisti dobiček iz
poslovnega leta 2000 v višini 47,710.249
SIT ostane nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2001.
Predlog sklepa uprave: za revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2001
se imenuje revizijsko družbo: ITEO Abece-
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sti dobiček iz leta 1999 v višini 58,825.104
SIT razporedi v rezervo.
4. Razporeditev dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se čisti dobiček iz leta 2000, ki znaša
5,138.649,68 SIT razporedi v rezervo v višini 2,569.324,84 SIT in v znesku
2,569.324,84 SIT ostane nerazporejen.
5. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2001 imenuje revizijska družba
RIPRO d.o.o., Efenkova 61, Velenje.
6. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na podlagi določil 240.
čl. ZGD se oblikuje sklad lastnih delnic v
znesku 2,569.324,84 SIT iz nerazporejenega dobička leta 2000.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od objave sklica do
pričetka skupščine.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge. Predlogi so lahko le v pisni obliki in
razumno utemeljeni.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavijo na sedežu družbe.
Skupščina bo sklepčna, če bo prisotnih
vsaj 15% glasov. Če skupščina ob objavljeni uri ne bo sklepčna, bo ponovni sklic istega dne ob 15. uri in v istih prostorih. Po
ponovnem sklicu bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Hoja Mobiles, d.d.
predsednik uprave
Dušan Marinič, univ. dipl. inž.

revizorske hiše Deloitte & Touche, d.o.o.,
iz Ljubljane.
3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta, se čisti dobiček poslovnega leta 2000 v
višini 437,581.314,80 SIT in revalorizacijski
popravek
kapitala
v
višini
294,527.244,60 SIT nameni za pokrivanje
izgube iz leta 1999.
4. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov družbe IUV d.d. za poslovno leto 2001
imenuje revizorska družba Deloitte & Touche, d.o.o., iz Ljubljane.
Vpogled v gradivo: letno poročilo za poslovno leto 2000 z mnenjem nadzornega
sveta in mnenjem revizorja je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe na Vrhniki,
Tržaška c.31, v tajništvu uprave družbe,
vsak delavnik od 10. do 12. ure od dneva
objave tega sklica dalje do dneva zasedanja
skupščine.
Udeležba in glasovalna pravica: delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini, ali preko pooblaščencev.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja pravice imajo samo tisti delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo
najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno
prijavili svojo udeležbo na sedežu uprave
družbe in so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Sklepi pod točkami 1., 2., 3., in 4. dnevnega reda se sprejemajo z večino oddanih
glasov.
Prevzem glasovalnih lističev: pozivamo
delničarje, pooblaščence in zastopnike, da
vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine v sprejemnem prostoru skupščine potrdijo svojo prisotnost ter z osebno izkaznico ali drugim ustreznim identifikacijskim dokumentom prevzamejo glasovalne lističe.
Sklepčnost skupščine: skupščina veljavno odloča, če je prisotnih več kot petnajst
odstotkov glasov. Če skupščina ob času
sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje z istim dnevnim redom istega dne ob
13. uri na istem mestu. Na ponovnem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
IUV – Industrija usnja Vrhnika, d.d.
predsednik uprave
mag. Izidor Derganc, univ. dipl. inž.
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da, Podjetje za revizijo in sorodne storitve
d.o.o., Kotnikova 28, 1001 Ljubljana.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno dostavljeno
družbi vsaj tri 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 družbe in ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni, s podpisom potrdijo prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, zakoniti zastopniki pa z izpisom
iz registrskega sodišča.
Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delovni dan na sedežu družbe pri Milki Vočanec od 11. do 13. ure.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da 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 priporočeno ali po pošti ali neposredno na sedežu družbe.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor. Po odmoru se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Uprava
Komunalno podjetje Ormož d.d.
Ob-53086
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah ter 14. in 15. točke statuta
delniške družbe Hoja Mobiles, d.d., Polhov
Gradec in v skladu z določbami Zakona o
gospodarskih družbah sklicujem
4. sejo skupščine družbe
Hoja Mobiles, d.d., Polhov Gradec,
ki bo v petek 7. 9. 2001 ob 14. uri na
sedežu družbe, Pristava 16a, Polhov Gradec z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Na predlog uprave se izvoli
predsednik skupščine in dva preštevalca
glasov. Seji bo prisostvoval vabljeni notar
Miro Košak.
2. Letno poročilo o poslovanju za leto
2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme letno poročilo o poslovanju za leto
2000 s priloženim revizijskim poročilom.
3. Razporeditev dobička za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se či-

Ob-53073
Na podlagi 7.5. točke Statuta delniške
družbe IUV – Industrija usnja Vrhnika, d.d.,
Tržaška cesta 31 in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah, uprava
družbe sklicuje
5. skupščino
družbe IUV – Industrija usnja Vrhnika,
d.d.,
ki bo 6. septembra 2001 ob 12. uri v
prostorih poslovne stavbe družbe na Vrhniki, Tržaška cesta 32.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina za predsednika imenuje Marolt Antona, za preštevalce
glasov pa: Magdo Metelko, Tatjano Kovač,
Andreja Seligerja.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Peter Meze.
2. Sprejem letnega poročila za leto
2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta se sprejme letno poročilo o poslovanju
družbe IUV d.d. za leto 2000 z mnenjem

Ob-53071
Na podlagi 40. člena statuta družbe sklicujem
10. skupščino
podjetja Certa d.d., Cerkno,
ki bo dne 10. septembra 2001 ob
10. uri v prostorih salona hotela Cerkno,
Sedejev trg 8, Cerkno.
Predlagam dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva.
Predlog sklepa: potrdi se predsednika
in dva člana predsedstva.
2. Poročilo o realizaciji sklepov 9. skupščine družbe.
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Predlog sklepa: potrdi se poročilo o realizaciji sklepov 9. skupščine družbe.
3. Razdelitev dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o izplačilu dividende 94 SIT bruto na delnico.
Dividenda se izplača do 31. 12. 2001. Pravico do dividende imajo lastniki delnic na
dan skupščine.
Glasovalna pravica: pravico do glasovanja na skupščini ima delničar, ki je najmanj
10 dni pred sejo skupščine vpisan v knjigo
delničarjev in pisno najavi družbi svojo udeležbo na skupščini najmanj 3 dni pred sejo
skupščine. Za delničarje, ki so imenovali
pooblaščenca, uresničuje glasovalno pravico pooblaščenec.
Ponoven sklic skupščine
V primeru nesklepčnosti bo ponovno zasedanje skupščine 10. septembra 2001 ob
11. uri na istem mestu.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan do zasedanja od 11.
do 13. ure.
Certa, podjetje za upravljanje
in investiranje, d.d., Cerkno
Metod Sedej
direktor
Ob-53072
Na podlagi statuta družbe sklicujem
4. skupščino
podjetja Certa Holding d.d., Cerkno,
ki bo dne 10. septembra 2001 ob 10.30
v prostorih salona hotela Cerkno, Sedejev
trg 8, Cerkno.
Predlagam dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva.
Predlog sklepa: potrdi se predsednika
in dva člana predsedstva.
2. Poročilo o realizaciji sklepov 3. skupščine družbe.
Predlog sklepa: potrdi se poročilo o realizaciji sklepov 3. skupščine družbe.
3. Razdelitev dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o izplačilu dividende 46,10 SIT bruto na delnico. Dividenda se izplača do 31. 12. 2001.
Pravico do dividende imajo lastniki delnic
na dan skupščine.
Glasovalna pravica: pravico do glasovanja na skupščini ima delničar, ki je najmanj
10 dni pred sejo skupščine vpisan v knjigo
delničarjev in pisno najavi družbi svojo udeležbo na skupščini najmanj 3 dni pred sejo
skupščine.
Ponoven sklic skupščine
V primeru nesklepčnosti bo ponovno zasedanje skupščine 10. septembra 2001 ob
10.45 uri na istem mestu.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan do zasedanja od 11.
do 13. ure.
Certa holding, d.d.,
družba pooblaščenka,
Družba za upravljanje holding družb
Cerkno
Branko Bogataj
direktor
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Ob-53084
Na podlagi tretjega člena šestega poglavja statuta delniške družbe Vodi Gorica d.d.
Kromberk (do 31. 8. 2000 Goriški vodovodi d.d. Nova Gorica, od 1. 9. 2000 do
31. 12. 2000 Vodi Gorica d.d. Kromberk)
sklicuje uprava
4. redno skupščino družbe
Vodi Gorica d.d. Kromberk,
ki bo v Novi Gorici, na sedežu družbe,
Cesta 25. junija 1b, dne 6. 9. 2001 s pričetkom od 11. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Slavka Murovec; za preštevalca glasov se imenujeta Miran Keber in
Darja Rijavec. Skupščini bo prisostvovala
notarka Eva Lučovnik iz Nove Gorice.
2. Sprejem poslovnega in računovodskega poročila o poslovanju za leto 2000 z
mnenjem pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta skupščina sprejme poslovno in računovodsko poročilo za
leto 2000 in revizijsko poročilo.
3. Pokritje izgube za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
(pozitivnem) mnenju nadzornega sveta se
ugotovljena izguba iz leta 2000 v višini
15,871.934 SIT pokrije iz rezervnega sklada.
4. Razporeditev dobička iz leta 1996.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se revaloriziran dobiček iz leta 1996, ki po stanju na dan 31. 12. 1996 znaša SIT
9,846.585,73, razporedi v rezerve družbe.
5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov za leto 2001 se imenuje EOS
Revizija d.o.o. Ljubljana.
6. Informacija o sklenjeni pogodbi o
stvarnem vložku med družbama Vodi Gorica d.d Kromberk in Vodovod in Kanalizacija
Nova Gorica d.d.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki pisno
prijavo za udeležbo na skupščini oddajo
osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj 3
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave družbe.
Delovno gradivo bo na vpogled vsak delovni dan v tajništvu družbe od 11. do
13. ure od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti pisni in obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala ob 12. uri z
istim dnevnim redom in v istih prostorih. V
tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanega kapitala.
Vodi Gorica d.d. Kromberk
uprava družbe

Ob-53085
Na podlagi točke 7.3. Statuta gospodarske družbe Vegrad d.d., Gradbeno industrijsko podjetje, Prešernova 9/a, 3320 Velenje uprava družbe sklicuje
4. redno sejo skupščine
delničarjev družbe Vegrad d.d.,
Gradbeno industrijskega podjetja,
Prešernova 9/a, 3320 Velenje,
ki bo v ponedeljek, dne 3. septembra
2001 , ob 11. uri v sejni sobi podjetja Vegrad d.d., na Prešernovi 9/a, v Velenju, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev sklepčnosti skupščine in
ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednico skupščine izvoli Sabina Zakošek, za preštevalki
glasov pa Branka Klavž in Tatjana Jelenko.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Avgust Ribič iz Velenja.
3. Sprejem letnega poročila za leto
2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta družbe se sprejme revidirano letno poročilo o poslovanju družbe v letu 2000.
4. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme sklep
o ugotovitvi in pokrivanju izgube in sicer:
Izguba poslovnega leta 2000, ki znaša
930,983.862,92 SIT se pokrije:
– 245,735.374,05 SIT iz dodatnih rezerv, 176,769.818,54 SIT iz prostih rezerv,
– 314,087.386,64 SIT iz revalorizacijskih popravkov dodatnih rezerv,
– 194,391.283,69 SIT iz revalorizacijskih popravkov prostih rezerv.
5. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička iz leta 1995.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme sklep,
da se nerazporejeni čisti dobiček iz leta
1995 v višini 48,389.609,54 SIT in revalorizacijski popravek čistega dobička iz leta
1995 v višini 35,214.250,87 SIT, razporedi v rezerve družbe.
6. Imenovanje revizorja družbe za leto
2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina za revizorja družbe za leto
2001 imenuje revizijsko družbo Boniteta
d.o.o. Velenje.
Opombe
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno v pravni
službi podjetja ter dostavljeno vsaj tri dni
pred sejo skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo dostavijo najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Udeležence prosimo, da se zaradi evidence prijavijo v prostorih skupščine pri
preštevalcih glasov eno uro pred začetkom
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sovnic, razen za 2. točko dnevnega reda, o
kateri se glasuje z dvigom rok.
Ojstrica Dravograd,
trgovinska d.d.,
uprava družbe

Delnica se po sklepu družbe lahko preoblikuje v prinosniško.
Imetniki imajo ob novi izdaji delnic prednostno pravico v skladu z zakonom.
7. Odločanje o spremmebi statuta.
Predlog sklepa: sprejme se spremembe
statuta v predloženem besedilu.
Nadzorni svet družbe je pooblaščen izdati ustrezne sklepe, potrebne za izdelavo
prečiščenega besedila.
8. Odločanje o razrešitvi in izvolitvi novih
članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi podanih odstopnih izjav se z 4. 9. 2001 razrešijo člani
nadzornega sveta Anton Čepon, Siniša Pezelj in Andrej Šebenik.
Za nove člane nadzornega sveta se z
dnem 4. 9. 2001, za 4 letni mandat izvolijo:
– Vesna Birtič Remškar, Dobrova 2,
1356 Dobrova,
– Damjan Škofič, Bezena 6a, 2342 Ruše,
– Daniel Viljevac, Ptujska 10, 1000 Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo imetniki navadnih imenskih delnic
razreda A in prednostnih delnic razreda B,
ki so deset dni pred zasedanjem skupščine
vpisani v delniško knjigo in se najmanj tri dni
pred zasedanjem pisno prijavijo za udeležbo na skupščini.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi po svojih pooblaščencih. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno
in deponirano na sedežu družbe najkasneje
tri dni pred skupščino.
Skupščina bo sklepčna, če bo zastopanega vsaj 15% osnovnega kapitala. V primeru, da skupščina ne bo sklepčna, bo
skupščina istega dne ob 16. uri, v istem
prostoru in z istim dnevnim redom. Tedaj bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem na sedežu družbe v Verdu 100 a,
vsak delovni dan v tednu med 11. in 13. uro.
Delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo pol ure pred pričetkom skupščine.
Liko Holding, d.d.,
uprava
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zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni
udeleženci dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev in prevzeti glasovalne lističe
ter druga gradiva.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled v pravni službi podjetja vsak
delavnik od 10. do 12. ure.
Nesklepčnost in ponovno zasedanje
skupščine
V primeru, da skupščina ob napovedanem času ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine pol ure kasneje, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Vegrad d.d.
Gradbeno industrijsko podjetje
uprava družbe
Št. 7/2001
Ob-53113
Na podlagi 8.2. točke statuta delniške
družbe Ojstrica Dravograd, trgovinska d.d.,
Dravograd, Trg 4. julija 29, uprava družbe
sklicuje
4. sejo skupščine družbe
Ojstrica d.d., Dravograd,
ki bo 4. septembra 2001 ob 13. uri v
Dravogradu, Trg 4. julija 29.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe Ojstrica d.d., za poslovno leto
2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo družbe Ojstrica d.d., za poslovno leto
2000 skupaj z revizorskim poročilom po
predlogu uprave in pozitivnem mnenju nadzornega sveta.
4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2001 imenuje revizijska družba
Loris, revizija in storitve d.o.o., Dravograd.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci; pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zastopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za zasedanje skupščine je delničarjem na voljo na sedežu družbe Ojstrica
d.d., Dravograd vsak delovni dan od 8. do
10. ure.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi gla-

Ob-53121
Uprava s soglasjem nadzornega sveta,
na podlagi 45. člena statuta družbe, sklicuje
tretjo skupščino
delniške družbe Liko Holding, družba
pooblaščenka, d.d.,
ki bo v torek, 4. septembra 2001, ob
15.30, v sejni sobi na sedežu družbe, Verd
100 a, Vrhnika.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Andreja Šebenika, za preštevalko glasov se izvoli Meto Krašovec. Za
notarko se potrdi Dušico Berden.
3. Obravnava in odločanje o letnem poročilu za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 2000.
4. Odločanje o sklepu o dobičku iz leta
2000.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz leta
2000 v znesku 6,088.601,47 SIT ostane
nerazporejen.
5. Odločanje o sklepu o razveljavitvi prednosti in spremembi prednostnih delnic v
navadne.
Predlog sklepa: delnicam družbe razreda B se razveljavijo vse prednosti pred navadnimi – minimalna dividenda in participativnost oziroma udeležbenost, kot sta določeni s statutom družbe.
Z dnem razveljavitve prednosti se vseh
187.785 prednostnih delnic družbe spremeni v navadne delnice, ki zagotavljajo glasovalno pravico.
Prednostne delnice in pravice, ki jih dajejo, štejejo s tem sklepom za razveljavljenje.
Imetnikom se v zameno za prednostne
delnice, katerih imetniki so, na dan zamenjave, dodelijo navadne delnice v menjalnem razmerju ena proti ena.
Nadzorni svet družbe je pooblaščen uskladiti statut družbe skladno izvedbi tega
sklepa.
6. Odločanje o sklepu o izdaji delnic.
Predlog sklepa: družba izda 429.759
navadnih delnic na ime, v nematerializirani
obliki.
Izdajatelj delnic je Liko Holding, družba
pooblaščenka, d.d., Vrhnika, Verd 100 a.
Skupna nominalna vrednost celotne izdaje delnic je 429,759.000 SIT.
Vse izdane delnice so navadne delnice,
istega razreda.
Nominalna vrednost vsake delnice je
1.000 SIT.
Dividenda se izplača na račun delničarja, kolikor skupščina ne odloči drugače.
Izdajo delnic družba objavi v Uradnem
listu RS.
Delnice so prosto prenosljive in se prenašajo z vpisom v centralnem registru KDD.

Ob-53122
Uprava s soglasjem nadzornega sveta
sklicuje
ločeno zasedanje skupščine
delniške družbe Liko Holding, družba
pooblaščenka, d.d.,
ki bo v torek 4. septembra 2001, neposredno po zaključku rednega zasedanja
tretje skupščine, ki je sklicana ob 15.30.
Ločeno zasedanje bo potekalo v sejni sobi
družbe, Verd 100 a, Vrhnika.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za preedsednika skupščine se izvoli Andreja Šebenika, za preštevalko glasov se izvoli Meto Krašovec. Za
notarko se potrdi Dušico Berden.
3. Soglasje k sklepu o razveljavitvi prednosti in sprmembi prednostnih delnic v navadne.
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Predlog sklepa: delničarji – imetniki prednostnih delnic soglašajo s sklepom skupščine družbe o razveljavitvi prednosti in zamenjavi prednostnih delnic v vsebini:
Delnicam družbe razreda B se razveljavijo vse prednosti pred navadnimi – minimalna dividenda in participativnost oziroma udeležbenost, kot sta določeni s statutom družbe. Z dnem razveljavitve prednosti se vseh
187.785 prednostnih delnic družbe spremeni v navadne delnice, ki zagotavljajo glasovalno pravico.
Prednostne delnice in pravice, ki jih dajejo, štejejo s tem sklepom za razveljavljene.
Imetnikom se v zameno za prednostne
delnice dodelijo navadne delnice v menjalnem razmerju ena proti ena.
Ločenega zasedanja se lahko udeležijo
in na njem glasujejo imetniki prednostnih
delnic razreda B, ki so deset dni pred zasedanjem vpisani v delniško knjigo in se najmanj tri dni pred zasedanjem pisno prijavijo
za udeležbo na skupščini.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi po svojih pooblaščencih. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno
in deponirano na sedežu družbe najkasneje
tri dni pred skupščino.
Ločeno zasedanje bo sklepčno, če bo
na skupščini zastopanih vsaj 15% glasov iz
prednostnih delnic. Kolikor skupščina ob
prvem sklicu ne bo sklepčna, bo ponovno
ločeno zasedanje skupščine pol ure po prvem sklicu. Na ponovnem zasedanju bo
skupščina odločala ne glede na število zastopanih glasov.
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem na sedežu družbe v Verdu 100 a,
vsak delovni dan v tednu med 11. in 13. uro.
Delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo pol ure pred pričetkom skupščine.
Liko Holding, d.d.
uprava
Št. 10/01
Ob-53157
Na podlagi 36. člena statuta delniške
družbe TIM, Tovarna izolacijskega materiala, d.d., Laško, Spodnja Rečica 77, uprava
družbe sklicuje
6. skupščino družbe
TIM, Tovarna izolacijskega materiala
d.d., Laško,
ki bo v petek 7. septembra 2001 ob
12. uri v prostorih Zdravilišča Laško z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev, predstavitev notarja, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje predsedujočega skupščine in drugih organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli: Andrej Ručigaj.
V verfikacijsko komisijo se izvolijo: Goran Čop - predsednik, Marjan Bolčina-član
in Damjan Luc - član, za zapisnikarja pa
Evelina Kotnik Perko.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Anton
Rojec.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe v letu 2000 z mne-
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njem revizorja k računovodskim izkazom ter
mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju družbe TIM Laško, d.d. za
leto 2000 in mnenje revizorja k računovodskim izkazom.
3. Sklepanje o razporeditvi dobička iz
poslovnega leta 2000.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz poslovnega leta 2000 v višini 41,554.306,91 SIT
ostane nerazporejen in ga bo družba razporedila v naslednjih letih, skladno s poslovno
politiko družbe.
4. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za poslovno leto 2001 revizijsko
hišo Ernst & Young d.o.o. iz Ljubljane.
5. Informacija o odstopu člana nadzornega sveta in predlog za imenovanje novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) ugotovi se, da je član nadzornega sveta Andrej Ručigaj podal odstopno izjavo.
b) za novega člana nadzornega sveta se
imenuje Gregor Tratnik. Imenovanje traja do
poteka mandata sedanjega nadzornega sveta.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet, razen pri 4. in 5. točki dnevnega
reda, kjer je predlagatelj nadzorni svet.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki bodo na
dan 30. 8. 2001 vpisani v delniško knjigo,
ki jo vodi Klirinško depotna družba d.d.,
Ljubljana oziroma njihovi zakoniti zastopniki
ali pooblaščenci, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom. Pooblastilo za fizične
osebe mora vsebovati ime in priimek ter
naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj
in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa firmo, sedež in žig pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu.
Udeležbo na skupščini je potrebno pisno, priporočeno po pošti, prijaviti upravi
družbe najpozneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Na sejo skupščine je potrebno
priti eno uro pred začetkom seje zaradi ureditve formalnosti.
Udeleženci skupščine se na seji izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa poleg tega še z izpiskom iz sodnega
registra.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na razpolago na sedežu družbe oziroma pri upravi družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri, v istem prostoru. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na število
zastopanega kapitala.
Nasprotni predlogi delničarjev
Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine družbi pisno podajo utemeljen nasprotni predlog. Uprava in nadzorni svet bosta o predlogih sprejela svoja stališča najkasneje v 12 dneh po sklicu skupščine in o njih obvestila delničarje z objavo v
Uradnem listu RS.
TIM Laško, d.d.
uprava družbe

Št. 23/01
Ob-53138
Na podlagi 37. člena statuta družbe Univerzale, industrija oblačil Domžale d.d., sklicuje uprava družbe
5. skupščino družbe
Univerzale industrija oblačil Domžale
d.d.,
ki bo v četrtek 30. 8. 2001 ob 14. uri v
prostorih družbe v Domžalah, Slamnikarska
ulica 4.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov. Seji
prisostvuje notarka Majda Lokošek.
3. Obravnava in sprejem poročila o poslovanju za leto 2000 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe za leto 2000 po predlogu uprave in nadzornega sveta.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2001.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2001
se imenuje predlagana revizorska hiša.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini in glasovno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno
prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko
najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine
v tajništvu družbe v Domžalah, Slamnikarska ulica 4.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe
Domžale, Slamnikarska ulica 4, vsak delovnik od 10. do 12. ure od dneva objave sklica
skupščine do vključno zasedanja skupščine.
Univerzale Domžale d.d.
uprava družbe
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki, ki najkasneje 24 ur pred pričetkom
zasedanja skupščine pisno prijavijo svojo
udeležbo na skupščini na naslov Kmečka
družba Holding d.d., Celovška 206, 1000
Ljubljana.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO, oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca, skupno število
delnic, ki jih predstavlja pooblaščenec ter
podpis pooblastitelja oziroma zastopnika
pravne osebe. V tem času trgovanje in prenos delnic nista dovoljena.
Glasovanje na skupščini je javno. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih
prejmejo ob vstopu v dvorano pri vpisu v
seznam prisotnosti. Glasovnice prejmejo
udeleženci, ki so predložili delnice ali potrdila o deponiranju delnic v centralnem ali
bančnem depoju oziroma pri notarju.
Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom skupščine. Delničarje prosimo, da zaradi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v dvorano pravočasno zasedejo mesta.
V skladu z določbami statuta družbe za
sklic ponovne seje zadošča, da je vabilo
objavljeno 5 dni pred zasedanjem. Ponovni
sklic lahko veljavno odloča ne glede na število glasov prisotnih delničarjev, če je prisotnih vsaj 8 delničarjev.
GEA College, d.d.,
predsednik nadzornega sveta
dr. Matej Penca
direktor
Matjaž Škabar

– izplačilo dividend v znesku 8,232.320
SIT (152 SIT za delnico) po stanju v delniški
knjigi na 31. 8. 2001,
– za nagrado nadzornemu svetu v višini
533.036 SIT,
– za nagrado upravi v višini 533.036 SIT,
– ostanek v višini 3.537.192 SIT se razporedi v rezerve;
b) razporeditev dobička leta 2000.
Čisti dobiček poslovnega leta 2000 v
višini 10,611.991 SIT ostane nerazporejen.
4. Ustanovitev sklada lastnih delnic.
Formira se sklad lastnih delnic v višini
15,000.000 SIT.
5. Volitve nadzornega sveta.
Za dobo 4 let se izvoli nadzorni svet v
sestavi:
– Marko Škriba,
– Janko Čevka.
Predstavnik, ki ga imenuje svet delavcev
je Bogdan Lotrič.
Mandat začne 30. 9. 2001.
5. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za revizorja družbe za poslovno leto 2000
se imenuje revizijska družba Constantia
MT&D d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od objave sklica do
10. ure na dan skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti skladno z zakonom in podano
v pisni obliki.
Skupščina je sklepčna, če je prisotnih
več kot 15% vseh glasov.
Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri v istih prostorih. Na
ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Pravico udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani pri KDD kot imetniki
delnic na 31. 8. 2001.
Vse delničarje oziroma njihove pooblaščence, ki se nameravajo udeležiti skupščine družbe, vljudno prosimo, da svojo udeležbo predhodno pisno javijo v tajništvo družbe, in sicer najkasneje tri dni pred pričetkom skupščine. Nenajavljeni delničarji ne
bodo imeli pravice udeležbe na skupščini.
Elmont Bled, d.d.,
uprava
direktor Janez Žnidar
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Ob-53173
V skladu z 22.2. točko statuta družbe in
določbami Zakona o gospodarskih družbah
uprava družbe GEA College, poslovno izobraževanje, d.d., Dunajska 156, Ljubljana
objavlja
ponovni sklic 12. redne letne
skupščine
delničarjev GEA College, d.d.,
ki bo v petek, 17. avgusta 2001 ob
13. uri v prostorih družbe, Dunajska 156,
Ljubljana.
Za sejo skupščine GEA College d.d. predlagata uprava in nadzorni svet naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika ter dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli dr. Mateja Penco, za preštevalki glasov pa Karmen Mavrič in Natašo
Valant.
2. Obravnava in sprejem poročila o poslovanju za poslovno leto 2000, s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta in mnenjem
revizorja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo o poslovanju za poslovno leto
2000.
3. Ugotovitev izgube.
Predlog sklepa: ugotovljena izguba v poslovnem letu 2000 v višini 59,612.873,64
SIT se ne pokriva.
4. Popravni sklep 11. skupščine glede
pokrivanja izgube za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina sprejme popravek sklepa glede pokrivanja izgube za
leto 1999, ki je bil sprejet pod 3. točko 11.
redne skupščine dne 10. 5. 2000, tako da
popravljeno besedilo sklepa glasi: Izguba
poslovnega
leta
1999
v
višini
139,857.841,53 SIT se po stanju 31. 12.
1999 pokrije v breme vplačanega presežka
kapitala in revalorizacijskega popravka vplačanega presežka kapitala. Preostanek se
pokrije v breme revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala družbe.
5. Razrešitev člana nadzornega sveta in
imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi podane odstopne izjave se razreši dosedanjega člana
nadzornega sveta Aleksandra Sekavčnika.
Za nadomestnega člana nadzornega sveta se namesto Aleksandra Sekavčnika imenuje Primož Penca.
Mandat novega člana nadzornega sveta
začne teči z dnem imenovanja na skupščini
in preneha s prenehanjem mandata sedanjega nadzornega sveta.
6. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe.
7. Imenovanje finančnega revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2001 se imenuje revizorsko družbo KPMG Slovenija d.o.o.,
Ljubljana.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na v splošno-pravnem sektorju
Kmečke družbe holding d.d., na naslovu
Celovška 206, Ljubljana, vsak delavnik med
10. in 13. uro od objave sklica do zasedanja skupščine.

Ob-53177
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 25. točke Statuta delniške družbe Elmont Bled d.d., Bled sklicujem
5. redno skupščino družbe Elmont Bled
d.d.,
ki bo v ponedeljek, 6 septembra 2001
ob 12. uri v prostorih družbe, Sp. Gorje 3a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje predsednika in dveh
preštevalcev glasov ter določitev notarja.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se imenuje
Kersnik Ladislav,
– za preštevalca glasov se imenujeta Golja Neda in Cvek Boris.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Braniselj Erika.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2000.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta predlaga uprava naslednji sklep: sprejme
se predlagano letno poročilo za leto 2000.
3. Uporaba in razporeditev čistega dobička.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta predlaga uprava naslednji sklep::
a) razporeditev čistega dobička preteklih
let.
Nerazdeljeni dobiček poslovnega leta
1996 v znesku 9,314.271 SIT in njegov
revalorizacijski
popravek
v
znesku
3,521.313 SIT (skupaj 12,835.584 SIT)
se razporedi:

Št. 01096/01
Ob-53182
Na podlagi 7. poglavja 2. točke statuta
družbe Kostak, komunalno stavbnega podjetja, d.d., uprava družbe sklicuje
8. sejo skupščine delničarjev
družbe Kostak, d.d.,
ki bo dne 31. 8. 2001 (petek), ob
15. uri, na sedežu družbe Leskovška cesta
2a, Krško.
Uprava predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev in imenovanje delovnih organov skupščine.
Uprava predlaga sklep: skupščina izvoli
Marijo Pečjak Požek za predsednico skup-
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ščine, preštevalki glasov Mojco Brinovec in
Renato Resnik ter imenuje notarja Borisa
Pavlina v vlogi zapisnikarja.
3. Potrditev dnevnega reda.
Uprava predlaga sklep: potrdi se predlagani dnevni red.
4. Letno poročilo za poslovno leto 2000.
Uprava in nadzorni svet predlagata sklep:
potrdi se predlagano letno poročilo uprave
za poslovno leto 2000, skupaj z mnenjem
pooblaščenega revizorja in pozitivnim mnenjem nadzornega sveta družbe Kostak, d.d.
5. Razporeditev dobička, ustvarjenega v
poslovnem letu 2000.
Uprava predlaga sklep: sprejme se razporeditev čistega dobička, ustvarjenega v
poslovnem
letu
2000
v
višini
44,259.916,11 SIT, in sicer za rezerve družbe v višini 22,129.958,06 SIT in za nerazporejen
čisti
dobiček
v
višini
22,129.958,05 SIT.
6. Sklad lastnih delnic.
Uprava predlaga sklep: oblikuje se sklad
lastnih delnic v višini 55,598.000 SIT, kar
predstavlja 10% osnovnega kapitala družbe,
in sicer:
– iz nerazporejenega dobička iz poslovnega leta 1995 v višini 12,180.380,19 SIT,
– iz revalorizacijskega popravka nerazporejenega dobička iz poslovnega leta
1994, v višini 3,523.448,51 SIT,
– iz drugih rezerv, ki presegajo 10%
osnovnega kapitala, v višini 39,894.171,30
SIT.
Sklad lastnih delnic se uporablja za namene iz prve in druge alinee prvega odstavka 240. člena Zakona o gospodarskih družbah. Nadzorni svet v 60 dneh po sprejemu
sklepa o oblikovanju sklada lastnih delnic
sprejme pravila odkupa in prodaje lastnih
delnic.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.
Nadzorni svet predlaga sklep: za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2001 se imenuje za revizorja revizijsko
družbo IN Revizija, d.o.o., Ljubljana.
8. Seznanitev skupščine s predstavniki
delavcev v nadzornem svetu družbe Kostak,
d.d.
Uprava predlaga sklep: skupščina se
seznani, da je svet delavcev družbe Kostak,
d.d., predčasno odpoklical predstavnika delavcev v nadzornem svetu družbe Cveta
Bahča in izvolil novega predstavnika delavcev.
9. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom delnic.
Uprava predlaga sklep:
9.1. Osnovni kapital družbe se zmanjša
za 86,496.000 SIT, tako da po zmanjšanju
znaša 148,360.000 SIT.
9.2. Zmanjšanje osnovnega kapitala se
izvede z umikom delnic, in sicer 21.624
delnic, s skupnim nominalnim zneskom
86,496.000 SIT.
9.3. Osnovni kapital družbe se zmanjša
z namenom dokapitalizacije družbe in izplača vrednosti delnic delničarjem, od katerega bo družba pridobila delnice z namenom
umika.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

9.4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z
umikom lastnih delnic se izvrši po postopku
rednega zmanjšanja osnovnega kapitala.
9.5. Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic bo družba pridobila
delnice v skladu s sedmo alineo prvega odstavka 240. člena Zakona o gospodarskih
družbah od delničarja Begrad, d.d., Novo
mesto.
9.6. Določi se nakupna cena za celotni
paket delnic, ki predstavlja 35,267% osnovnega kapitala 248,484.000 SIT, ki se revalorizira od 30. 6. 2001 do dneva plačila
nakupne cene z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, pod pogojem, da ta ni večja od ocenjene poštene vrednosti, ki jo
oceni pooblaščeni cenilec z licenco.
9.7. V skladu s 350. členom Zakona o
gospodarskih družbah se zagotovi varstvo
upnikov in se plačila delničarju – prodajalcu
izvršijo na podlagi zmanjšanja osnovnega
kapitala po tem, ko od objave vpisa preteče
šest mesecev in po tem, ko je bilo upnikom,
ki so se pravočasno javili, zagotovljeno poplačilo ali zavarovanje.
9.8. Družba bo umaknila tudi 917 lastnih
delnic v skupnem nominalnem znesku
3,668.000 SIT, ki jih je že pridobila v času
objave skupščine.
9.9. Za realizacijo tega sklepa je zadolžena uprava družbe.
10. Sprememba statuta družbe Kostak,
d.d.
Uprava predlaga sklep:
10.1. Pooblasti se nadzorni svet, da uskladi besedilo statuta družbe Kostak, d.d.,
s sklepom po prejšnji točki dnevnega reda
o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom
delnic po njegovi izvedbi.
10.2. Sprememba statuta stopi v veljavo, kolikor družba realizira sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic,
sprejet na tej skupščini.
10.3. Skupščina sprejme predlagane
spremembe in čistopis statuta družbe Kostak, d.d., z razširjeno dejavnostjo.
11. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za predlagani dnevni red, vključno s predlogi sklepov in besedilom predlaganih sprememb statuta družbe, je dostopno in na vpogled na sedežu družbe v splošno-kadrovskem sektorju, pri Sonji Avsenak, vsak delovnik od 10. do 14. ure, od
dneva objave sklica skupščine družbe pa
do dneva zasedanja skupščine.
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge, ki morajo biti v pisni in obrazloženi obliki, vložijo v roku 7 dni od dneva objave
sklica skupščine, priporočeno po pošti ali
neposredno v tajništvu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo ter deponirajo
pooblastila na sedežu družbe Kostak, d.d.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki so kot lastniki
delnic vpisani v Klirinško-depotni družbi 3
dni pred dnevom skupščine ter s toliko glasovi, kolikor imajo tedaj delnic oziroma glasov.
Udeleženci skupščine se izkažejo z vabilom, osebno izkaznico ali drugo javno listino in s podpisom na seznam udeležencev.

Zaradi sestavitve seznama udeležencev
prosimo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo pol ure pred začetkom zasedanja v sprejemni pisarni, kjer so
dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev ter da prevzamejo glasovalne lističe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 16. uri.
Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Kostak, d.d.
uprava družbe
Božidar Resnik, univ. dipl. inž. str.
Ob-53235
Na podlagi 43. člena statuta družbe Savaprojekt d.d. Krško uprava družbe sklicuje
1. izredno sejo skupščine družbe,
ki bo v petek, 7. septembra 2001, ob
8. uri v prostorih Savaprojekta –pisarna
glavnega direktorja.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se
izvoli Peter Žigante, za preštevalce glasov
pa Snežana Micić in Darja Mešiček.
Vabljeni notar je prisoten.
2. Razširitev dejavnosti družbe in sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
dejavnost družbe dopolni z naslednjim:
40.200 – Oskrba s plinastimi gorivi po
plinovodni mreži,
51.510 – Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi in
60.300 – Cevovodni transport.
Skladno z razširitvijo dejavnosti se spremeni statut družbe.
Gradivo o katerem sklepa skupščina je
posredovano vsem delničarjem.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec mora
svojo udeležbo na skupščini pisno najaviti
upravi družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati
z najavo poslati tudi pisno pooblastilo.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe. Uprava in nadzorni svet bosta o utemeljenih predlogih najpozneje 12 dni po sklicu
skupščine obvestila delničarje, ki imajo več
kot 5 % delnic.
Delničarje obveščamo, da bo pisarna odprta pol ure pred začetkom zasedanja. Ob
prihodu so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam prisotnih udeležencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za
udeležbo na skupščini in druga gradiva.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna (prvi sklic), se počaka pol ure. Čez
pol ure bo skupščina pričela z delom ne
glede na število prisotnih delnic (drugi sklic).
Savaprojekt d.d., Krško
uprava
(nadaljevanje na strani 4696 – sklic 5. skupščine delničarjev družbe Tovarna pohištva
Trbovlje, d.d., Trbovlje)
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Za člana nadzornega sveta delniške družbe Termoplasti - Plama se imenujeta Orjana Križman in Bojan Gorjanc. Svet delavcev
bo o imenovanju svojega člana v nadzorni
svet seznanil skupščino na seji. Mandat članom nadzornega sveta nastopi z dnem sprejema tega sklepa in traja 4 leta od imenovanja.
Predlagatelj sporoča, da bo na skupščini ugovarjal predlogu in bo skladno z 288/1
členom ZGD skušal druge delničarje pripraviti do tega, da bodo glasovali za ta nasprotni predlog.
Stališče uprave:
Uprava se ne strinja z nasprotnim predlogom.
Termoplasti - Plama, d.d.
uprava

St 63/2001
S-52969
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
63/2001 z dne 23. 7. 2001 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Ročnik gostinstvo družba za trgovino in storitve, d.o.o., Ul. Kraljeviča Marka 6, Maribor ter odredilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:
1. Republika Slovenija, Gregorčičeva
20, Ljubljana,
2. Togres, d.o.o., Bratuževa 13/a, Šempeter pri Gorici,
3. Mesarstvo Nikl, Kristijan Nikl, s.p.,
Betnavska c. 122, Maribor,
4. Pekarna Jager, d.o.o., Ul. Kraljeviča
Marka 6, Maribor,
5. Marija Robič, Fala 18, Ruše, delavska zaupnica.
II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Majda Jaki, univ. dipl. ek., Koroška
75, maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka tega
oklica o pozivu za sklenitev prisilne poravnave.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30 dnevnega roka za prijavo terjatev z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 23. 7.
2001.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 7. 2001
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Nasprotni predlog in
razširitev dnevnega reda
Ob-53181
Na podlagi 286. in 288. člena Zakona o
gospodarskih družbah sporoča uprava družbe Termoplasti - Plama d.d., delničarjem, da sta bila za 5. skupščino d.d., sklicane za 29. 8. 2001, vložena dva protipredloga k 8. točki dnevnega reda ter razširitev
dnevnega reda.
1. Pooblaščena investicijska družba PID
ZVON DVA, d.d., Slovenska ul. 17, 2000
Maribor, je vložila predlog za:
a) Razširitev dnevnega reda: da se za
obstoječo 8. točko dnevnega reda doda
nova 9. točka dnevnega reda, ki se glasi:
9. Povečanje osnovnega kapitala družbe
zaradi izvedbe prisilne poravnave.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe,
ki znaša 252,930.000 SIT in je razdeljen
na 25.293 navadnih, imenskih delnic z nominalno vrednostjo ene delnice 10.000 SIT,
se poveča za 10,000.000 SIT s stvarnim
vložkom. Za povečani osnovni kapital se
izda 1.000 navadnih delnic nominalne vrednosti, ki tvorijo isti razred z obstoječimi
navadnimi delnicami. Prednostna pravica
sedanjih delničarjev do vpisa in vplačila novih delnic, ki so predmet tega sklepa, se
izključi. Nove delnice se vplačajo s terjatvami do dolžnika, nastalimi po začetku postopka prisilne poravnave nad družbo Termoplasti - Plama d.d. Na takšen način bo
nove delnice vplačal upnik Tekstilna tovarna
Motvoz in platno d.d., Grosuplje v skupnem
nominalnem znesku 10,000.000 SIT. Ugotovi se, da spremenjeni osnovni kapital družbe na podlagi povečanja, kot izhaja iz tega
sklepa znaša 262,930.000 SIT. Ta sklep je
sprejet pod odložnim pogojem, da bo prisilna poravnava v postopku, ki teče pred
Okrožnim sodiščem v Kopru pod Opr. št.
ST 33/2001, pravnomočno potrjena.
Nadzorni svet se pooblasti, da opravi vse
potrebne uskladitve statuta predvsem pa popravek višine osnovnega kapitala družbe,
po začetku veljavnosti tega sklepa.
b) Nasprotni predlog
PID ZVON DVA d.d., sporoča nasprotni
predlog k 8. točki dnevnega reda in istočasno sporoča, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu uprave oziroma nadzornega sveta
in da bo druge delničarje pripravil do tega,
da bodo glasovali za nasprotni predlog.
Nasprotni predlog se glasi:
Za člane nadzornega sveta se izvolijo:
– Orjana Križman,
– Jernej Kralj,
s pričetkom mandata z dnem izvolitve na
skupščini in za mandatno dobo 4 let.
Stališče uprave:
Uprava se strinja s predlagano razširitvijo dnevnega reda in nasprotnim predlogom.
2. Plama - Pur, proizvodnja in predelava
plastičnih mas, d.d., Podgrad 17, 6244 Podgrad, je vložila nasprotni predlog: predlagatelj vlaga nasprotni predlog k 8. točki dnevnega reda skupščine družbe Termoplati - Plama, d.d., Podgrad, ki je sklicana za dne 29.
8. 2001, sklic skupščine je bil objavljen v
Uradnem listu RS št. 58 z dne 13. 7. 2001,
tako da se predlog sklepa glasi:

Ob-53174
Na podlagi 288. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe GEA College, poslovno izobraževanje, d.d., Dunajska
156, Ljubljana sporoča delničarjem
nasprotni predlog
delničarja Kmečka družba holding, d.d.,
Celovška 206, Ljubljana, k 7. točki dnevnega reda 12. redne skupščine delničarjev
GEA College, d.d.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2001 se imenuje revizorsko hišo PricewaterhouseCoopers
d.d.
Stališče uprave: uprava družbe se z nasprotnim predlogom strinja.
GEA College d.d.
uprava

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
Popravek
Pri začetku stečajnega postopka Okrožnega sodišča v Ljubljani objavljenem v Uradnem listu RS, št. 43-44 z dne 1. 6. 2001,
S-49465, St 8/2001 se ime dolžnika pravilno glasi B & G TEPRO Marketing, zastopstva, trgovina d.o.o., Ježa 6, Ljubljana.
Uredništvo
St 31/94
S-52968
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase v stečajni zadevi Caprice konfekcija
p.o. Lenart – v stečaju, ki bo dne 19. 9.
2001 ob 11. uri v sobi 330 tukajšnjega sodišča.
Obenem stečajni senat preklicuje narok
za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase v isti stečajni zadevi za
dne 10. 9. 2001 ob 11. uri v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 7. 2001

St 68/2001
S-52970
To sodišče je s sklepom St 68/2001
dne 19. 7. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom SING, Podjetje za izvajanje strojnih in gradbenih del in inženiring, d.o.o., Ravenska vas 5a, Zagorje
ob Savi, matična številka: 5355079, šifra
dejavnosti: 11002.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butara 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 9. 10. 2001 ob 10.30, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
19. 7. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2001
St 44/2001
S-52971
To sodišče je s sklepom St 44/2001 z
dne 19. 7. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Gashi Mustafa, Lončarska
ul.
78,
Dolenja
vas,
EMŠO
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130496095025 ter nato z istim sklepom ta
postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra podjetnikov pri DURS.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 7. 2001
St 83/2001
S-52972
To sodišče je s sklepom z dne 10. 7.
2001 pod opr. št. St 83/2001 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Elmaline kovinski elementi, d.o.o., Ljubljana, Ul. Željka Tonija 45a, matična številka 5942624, šifra dejavnosti 31.500.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve, kolkovane s predpisano sodno takso.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (10. 7.
2001).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike se opozarja, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določena Velena Lokar-Škerget, odvetnica iz
Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– AIG Iskra, d.o.o., Sp. Log pri Savi 48,
Sp. Log pri Savi,
– Elmaline productions, d.o.o., Ljubljanska 15, Kamnik,
– Nova KBM, d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor,
– Leopold Jurglič, s.p., Prelesje 34,
Šentrupert,
– Sebastjan Mežnar, Križna 32a, Ljubljana, kot predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 10. 7. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2001
St 23/2001
S-52973
V postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Kmetijsko gozdarska zadruga Postojna, z.o.o., Postojna, Tržaška 45, Postojna, vabi v poravnalni senat upnike na
narok za prisilno poravnavo, ki bo dne
11. 10. 2001 ob 9. uri v sobi št. 135/I
tukajšnjega sodišča.
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Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije v stečajni pisarni tega sodišča, v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 7. 2001
St 36/2000-24
S-52974
Predlog za začetek postopka prisilne poravnave družbe Asfalti Murska Sobota, Podjetje za nizke gradnje, d.o.o., Murska
Sobota, Dijaška št.6, se zavrže, postopek
prisilne poravnave pa ustavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 2. 7. 2001
St 7/2001
S-52995
To sodišče je s sklepom št. St 7/2001 z
dne 25. 7. 2001 na podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo stečajni postopek proti dolžniku M. & A.
trgovina gostinstvo Sevnica, d.o.o., Kvedrova 31, Sevnica, matična številka
2658632, šifra dejavnosti 080190.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti
sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 25. 7. 2001
St 62/2001
S-53028
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Tovarna vozil in toplotne tehnike
d.d., Maribor, dne 19. 9. 2001 ob 13. uri,
soba 330 tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na Okrožnem sodišču v Mariboru, Sodna ul. 15, soba 217 v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 7. 2001
St 72/2001
S-53032
To sodišče je s sklepom opr. št. St
72/2001 z dne 26. 7. 2001 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom BM
trgovska, gostinska in storitvena družba
d.o.o., Pesnica 59/e, Pesnica pri Mariboru, ter odredilo imenovanje upniškega
odbora v sestavi:
1. Jeruzalem Ormož d.d., Kolodvorska
11, 2270 Ormož,
2. Tobačna Grosist, d.o.o., Tobačna 5,
Ljubljana,
3. Republika Slovenija, Gregorčičeva
20, Ljubljana,
4. Flamingo, d.o.o., Črešnjevci 158,
9250 Gornja Radgona,
5. Kožuhar Alojz, delavski zaupnik.
II. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Gorazd Zemljarič, univ. dipl. ek., zaposlen v Fisk d.o.o. Maribor, Gosposvetska
84, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki so
nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka oklica o
pozivu za sklenitev prisilne poravnave v
Uradnem listu RS.

IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 26. 7.
2001.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 7. 2001
St 255/2000
S-53033
To sodišče je s sklepom opr. št. St
255/2000 z dne 10. 7. 2001 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom INDOV, družba za idustrijo ovitkov d.d., Poljanska 55, Ljubljana in njegovimi upniki.
Upnikom “razredov A, B in C” izplača
dolžnik 20% na dan 5. 2. 2001 ugotovljene
terjatve, in sicer v roku enega leta od pravnomočnosti tega sklepa z obrestno mero
TOM + 0% za čas od dneva začetka postopka prisilne poravnave do plačila.
Upniku razreda D izplača dolžnik 100%
na dan 5. 2. 2001 ugotovljene terjatve, in
sicer v roku petih let od pravnomočnosti
tega sklepa z obrestno mero TOM + 0% za
čas od dneva začetka postopka prisilne poravnave do plačila.
Ugotovi se, da se je upnik razreda E,
družba Piramida d.o.o., Na griču 1, Maribor
odpovedala ločitveni pravici.
Upniku razreda E izplača dolžnik 100%
njegove terjatve v roku petih let od dneva
pravnomočnosti tega sklepa.
Prilogi sklepa sta: preglednica prijavljenih in priznanih (ugotovljenih) terjatev z višino ugovarjanje terjatve (priloga I) in preglednica upnikov s prijavljenimi in ugotovljenimi terjatvami, zneskom glasovalnih pravic
ter razredom (priloga II).
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
2. 7. 2001. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 23. 7.
2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 2001
St 6/2001-6
S-53034
To sodišče je na seji senata dne 25. 7.
2001 pod opr. št. St 6/2001 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Asleras Gostinstvo in turizem d.o.o., Podbevškova 4, Novo mesto, matična št.
1462849, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Asleras Gostinstvo in turizem d.o.o., Podbevškova 4, Novo mesto, izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 25. 7. 2001
St 66/2000
S-53035
To sodišče je s sklepom opr. št. St
66/2000 z dne 26. 7. 2001 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Tiskarna Lastovka, Pavlič Slavko, s.p.
Postojna, Vilharjeva 10 (vpisan v vpisnik
podjetnikov
posameznikov
pod
št.
41-545/94 pri DURS, Davčnem uradu Postojna).
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0000535 z dne 15. 9. 1995, za 216 delnic
nominalne vrednosti 1.000 SIT, skupaj v
vrednosti 216.000 SIT, ki jo je izdalo Cetis
Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov,
d.d., Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 14. 6. 2001

pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2001
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Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 26. 7. 2001
St 223/2000
S-53135
To sodišče je s sklepom St 223/2000
dne 25. 7. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Zastopstvo ANT, Antanasijević Velibor, s.p., Brodarjev trg 13,
Ljubljana, EMŠO 0504948500807 ter nato z istim sklepom ta postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra podjetnikov pri DURS.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 7. 2001

Izvršbe in zavarovanja
Z 73/2000
IZ-17153
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.
Z 73/2000-3, ki ga je dne 1. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na stanovanju št. 9, v stanovanjski hiši v Murski Soboti, Titova 22,
sedaj Slovenska 46, v skupni izmeri 57,67
m2, ki leži na parc. št. 1374/1, vpisani pri
vl. št. 2675, k.o. Murska Sobota, ki je last
zastaviteljice do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja,
sklenjene dne 7. 11. 1991 s prodajalcem
Železniško gospodarstvo Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice Demšar Silvestre,
Trzin, Pernetova 17, za zavarovanje denarne terjatve v višini 54.360 DEM s pp, kar
znaša v tolarski protivrednosti po prodajnem menjalniškem tečaju Nove Ljubljanske
banke, d.d., Ljubljana, znesek 5,870.000
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 1. 12. 2000

Amortizacije
N 30/2001
AM-9274
Na predlog Jager Miroslava, Svetelka
11b, Dramlje, je bil pri tukajšnjem sodišču
uveden postopek za razveljavitev vrednostnih listin, to je 2 začasnic št. 0000152 z
dne 15. 9. 1995, za 216 delnic nominalne
vrednosti za vsako 1.000 SIT v skupni vrednosti 216.000 SIT ter št. 0000152/B z
dne 15. 3. 1996, za 608 delnic nominalne
vrednosti 1.000 SIT, skupaj v vrednosti
608.000 SIT, ki jo je izdala delniška družba
Cetis Graf, d.d., Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 29. 5. 2001
N 21/2001
AM-9275
Na predlog Tatjane Zilli, Celje, Šaranovičeva 10, zastopane po odv. Ivanu Levcu iz
Celja, je bil pri tukajšnjem sodišču uveden
postopek za razveljavitev začasnice št.

Oklici o skrbnikih in
razpravah
Ig 97/00126
SR-9895
To sodišče je v izvršilni zadevi upnika
Gradis Nova, d.o.o., Zemljičeva b.š., Maribor, zoper dolžnika Šamec Igorja, s.p., Žitence 63, Jurovski Dol, zaradi izterjave
382.620 SIT s pp sklenilo:
dolžniku Šamec Igorju, s.p., Žitence 63,
Jurovski Dol, se v skladu s 4. točko 82.
člena zakona o pravdnem postopku v tem
izvršilnem postopku postavi začasno zastopnico, odvetnico Elizabeto Krajnc iz Lenarta v Slovenskih goricah.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika dokler ne bo slednji sam ali po pooblaščencu nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 28. 6. 2001
I P 54/91
SR-8130
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Andreji Simsič, v pravdni zadevi tožeče
stranke Marijana Praznika, Konjski vrh 24,
Luče ob Savinji, ki jo zastopa Rok Fink,
odvetnik v Celju, zoper toženo stranko Sulejmana Druškića, Turhanija 4, Sarajevo, občina Centar, zaradi izstavitve listine, dne 23.
5. 2001 sklenilo:
toženi stranki Sulejmanu Druškiću, ki je
v tujini, se postavlja začasna zastopnica, odvetnica Darja Erceg, Štefanova 3/V, Ljubljana, ki bo zastopala toženo stranko v postopku zaradi izstavitve listine.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2001
I 1997/20941
SR-9263
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Ireni Čretnik v izvršilni zadevi upnika
Klinični center Ljubljana, Zaloška c. 2, Ljubljana, zoper dolžnika Šibila Gorana, Bratovševa pl. 38, Ljubljana, zaradi izterjave
74.384 SIT s pp sklenilo:
dolžniku Šibila Goranu se na podlagi 82.
člena zakona o pravdnem postopku postavi
začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Ana Kenda Oražem, Slovenska cesta
55/c iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov

P 2820/2000
SR-9265
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Barbare Biogaj, Pelechova 33, Radomlje, proti toženi stranki Štefanu Biogaju, naslov neznan, zaradi razveze
zakonske zveze, dne 15. 6. 2001 sklenilo:
na podlagi določila 4. točke drugega odstavka 82. člena zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99; v nadaljevanju
ZPP) se toženi stranki Štefanu Biogaju, naslov neznan, postavlja začasna zastopnica
Ksenija Ocvirk, odvetnica v Ljubljani.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. P
2820/2000-IV, dokler tožena stranka ne
nastopi pred sodiščem, oziroma dokler
skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2001
I P 1209/2000
SR-9259
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni
sodnici Vesni Rezar v pravdni zadevi tožeče
stranke Petra Šori-Lončarića, ki ga zastopa
zakonita zastopnica Zdravka Šori, oba Šarhova ul. 7, Maribor, zoper toženo stranko
Nedeljka Lončarića, Metajna ul. 129, Novalja, R Hrvaška, sedaj neznanega prebivališča, zaradi določitve preživnine, po I. določilu v zvezi s 4. točko drugega odstavka 82.
člena zakona o pravdnem postopku, toženi
stranki Nedeljku Lončariću postavilo začasno zastopnico Zalo Lešnik, univ. dipl. prav.,
strokovno sodelavko Okrajnega sodišča v
Mariboru.
Začasna zastopnica bo v zgoraj navedenem postopku zastopala toženo stranko, dokler ne bo tožena stranka ali njen pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler ne bo Center za socialno delo sporočil,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 6. 2001
Ig 2000/00889
SR-9273
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi upnika Die Steirmarksiche Bank
und Sparkassen AG, Sparkassenplatz 4, Avstrija, ki ga zastopa odv. Mirko Silvo Tischler iz Ljubljane, zoper dolžnika 1. Ravbar
Boris, s.p., Delpinova 1, Nova Gorica, 2.
Ravbar Boris, Delpinova 1, Nova Gorica, 3.
Ravbar Vasilija, Delpinova 1, Nova Gorica,
zaradi izterjave 333.546 ATS sklenilo:
dolžnikom Ravbar Borisu, s.p., Ravbar
Borisu in Ravbar Vasiliji, vsi Nova Gorica, se
postavi začasnega zastopnika, odv. Metoda
Ceketa iz Ajdovščine, Tovarniška 4/a, Ajdovščina, ki bo zastopal dolžnike v tej izvršilni zadevi z opr. št. Ig 2000/00889, vse
dotlej, dokler se dolžniki ali njihovi pooblaščenci ne bodo oglasili pri tem sodišču.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 6. 2001

Stran

4680 / Št. 63-64 / 3. 8. 2001

I 00/00026
SR-9267
Okrajno sodišče v Novem mestu je v
izvršilni zadevi opr. št. I 00/00026, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 15.
členom zakona o izvršbi in zavarovanju, v
zadevi upnika Porsche Leasing SLO, d.o.o.,
Bravničarjeva 5, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Tjaša Andree-Prosenc iz Ljubljane,
zoper dolžnika Halilović R. Dina, nazadnje
stanujočega Jurčičeva 10, Novo mesto, sedaj neznanega bivališča, zaradi izterjave plačila 2,748.996,43 SIT s pp, zaradi nemožnosti vročitve sodnih pisanj dolžniku
Halilović R. Dinu postavilo začasno zastopnico, odvetnico Tatjano Ahlin iz Novega
mesta, Novi trg.
Začasna zastopnica bo zastopala interese dolžnika v izvršilni zadevi vse dotlej, dokler se ne ugotovi njegovo prebivališče oziroma dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 10. 5. 2001
In 00/00036
SR-9270
Okrajno sodišče v Novem mestu je v
izvršilni zadevi opr. št. In 00/00036, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena zakona o pravdnem postopku, v zvezi s
15. členom zakona o izvršbi in zavarovanju
v zadevi upnice Beti Tekstilna industrija,
d.d., Tovarniška 2, Metlika, ki jo zastopa
odvetnik Alojz Bandelj iz Trebnjega, zoper
dolžnike 1. Cirila Dajčmana, nazadnje stanujočega Volčičeva 15a, Novo mesto, sedaj neznanega bivališča, 2. Nevenko Dajčman, 3. ml. Matejo Dajčman in 4. ml. Metko Dajčman, ki ju zastopa mati in zakonita
zastopnica Nevenka Dajčman, vse Volčičeva 15a, Novo mesto, zaradi izterjave plačila
17,339.309,60 SIT s pp, zaradi nemožnosti vročitve sodnih pisanj prvemu dolžniku
Cirilu Dajčmanu postavilo začasno zastopnico, odvetnico Darjo Lazar iz Novega mesta.
Začasna zastopnica bo zastopala interese prvega dolžnika v izvršilni zadevi vse dotlej, dokler se ne ugotovi njegovo prebivališče oziroma dokler prvi dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 21. 5. 2001

Oklici dedičem
D 69/2000
OD-6875
Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče
zapuščinski postopek po dne 10. 11. 1999
umrli Angeli Antončič, roj. Rešeta, hčeri Filipa, rojeni 21. 5. 1909, upokojenki iz Planine št. 70, državljanki Republike Slovenije.
Sodišče poziva dedinjo – zapustničino
hčerko Danico Mandič, neznanega bivališča (z zadnjim znanim naslovom Kanada,
1250 Bute St. 207, Vancouver, B.C. V6E
1Z9), da se priglasi naslovnemu sodišču v
roku enega leta od objave tega oklica in
oklica na oglasni deski sodišča.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Po poteku tega roka bo sodišče dedinji
neznanega bivališča postavilo skrbnika ter
nadaljevalo in zaključilo zapuščinski postopek na podlagi izjave postavljenega skrbnika in podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 9. 5. 2001
D 266/99
OD-9898
Okrajno sodišče v Krškem v zapuščinski
zadevi po pok. Stojičevič Dragiši, roj. 21.
1. 1927, umrlem 15. 7. 1999, iz Podulce
19, Raka, objavlja oklic:
poziva se zakoniti dedič pok. Stojičevič
Dragiše, to je sin Stojičevič Branimir, roj.
10. 3. 1950, sedaj neznanega bivališča, da
se prijavi tukajšnjemu sodišču ali začasni
zastopnici Ogorevc Cvetki, strokovni sedelavki Okrajnega sodišča v Krškem, v roku
enega leta od objave tega oklica.
Če se dedič v tem roku ne bo javil, bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in
odločilo na podlagi postavljene zastopnice
in na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 21. 6. 2001
D 37/2000
OD-9277
Zofija Kemperle, pok. Andreja, roj. 7. 5.
1925 iz Tolmina, Pregljev trg 4, je umrla 1.
1. 2000.
Do dediščine imata pravico nečaka zapustnice Marina in Mario Bozzato, oba otroka pok. sestre zapustnice Štefanije Kemperle.
Bivališče dediča Maria Bozzato je neznano. S tem oklicem sodišče poziva navedenega dediča, da se priglasi sodišču v
enem letu od objave oklica.
Dediču Mariu Bozzato je bila postavljena
skrbnica Tanja Kenda, Na hribih 1, Tolmin.
Po preteku enoletnega roka, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljene skrbnice in podatkov s
katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 22. 6. 2001

Oklici pogrešanih
N 14/2001
PO-9921
Na predlog Marije Močnik in Janeza
Močnika, oba Ulica 4. oktobra 9, Cerklje, je
bil pri tukajšnjem sodišču uveden postopek
za razglasitev pogrešanega Janeza (Ivana)
Močnika, roj. 19. 4. 1934, nazadnje stanujočega v Cerkljah na Gorenjskem, Ulica 4.
oktobra 9, za mrtvega.
Janeza Močnika pozivamo, da se oglasi
sodišču. Hkrati pozivamo vse, ki kaj vedo o
njegovem življenju, da to sporočijo sodišču
v treh mesecih po objavi oklica v Uradnem
listu RS, ker bo v nasprotnem primeru sodišče po preteku tega roka Janeza (Ivana)
Močnika iz Cerkelj, Ulica 4. oktobra 9, razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 29. 6. 2001

N 346/2000
PO-9280
V nepravdni zadevi predlagajoče stranke
Zorman Rudija, Zaloška 98, Ljubljana, zaradi
razglasitve pogrešanega Zaman Andreja za
mrtvega, sodišče poziva Zaman Andreja, roj.
25. 3. 1976, nazadnje stanujočega v Ljubljani, Zaloška 98, da se zglasi pri tem sodišču.
Sodišče poziva tudi vse, ki kaj vedo o
njegovem življenju, da to sporočijo temu sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica.
Po preteku roka pa bo sodišče pogrešanca
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2001
N 3/2000
PO-9278
Frida Anušek, rojena 18. 9. 1892, nazadnje stanujoča Ljutomer, Ormoška cesta,
se pogreša od leta 1945.
Predlagateljica je Ute-Preisnitz-Schope,
An der Weis 11/b, 8104 Grainau, ZRN, ki
jo zastopa odv. Alenka Čeh Gerečnik.
Skrbnica je Rozina Kralj, roj. 4. 3. 1956,
Ljutomer, Ormoška cesta 19.
Priglasitveni rok je 3 mesece.
Za imenovanega se uvaja postopek za
razglasitev za mrtvega ter se poziva pogrešanca, da se javi, kakor vsakdo, ki o njem
kaj ve, da to sporoči sodišču, skrbniku ali
predlagatelju. Po poteku tega roka se bo
odločilo o predlogu.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 20. 6. 2001
N 2/2001
PO-9281
Pri tukajšnjem sodišču je v teku nepravdni postopek za razglasitev za mrtvo pogrešano Lukas Marijo, rojeno 8. 8. 1919, nazadnje stanujočo v Mariboru, Meljski hrib
18, na predlog predlagatelja Švajncer Alojza iz Maribora, Veluščkova 1.
Pogrešana je odšla pred drugo svetovno
vojno v Anglijo, od koder se po letu 1945 ni
več oglasila. Skrbniške dolžnosti je prevzel
Center za socialno delo Maribor, neposredno.
Pogrešano pozivamo, da se oglasi, vse
druge, ki kaj vedno o njenem življenju, pa
naj to sporočijo sodišču, skrbniku ali predlagatelju v roku 3 mesecev, po objavi tega
oglasa, ker bo sicer sodišče po preteku
tega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 6. 2001
N 15/2000
PO-9279
Pri Okrajnem sodišču v Trbovljah teče
pod opr. št. N 15/2000 postopek za razglasitev pogrešanega Stanislava Kosa, roj.
9. 5. 1931, nazadnje stanujočega Leninov
trg 12, Trbovlje, pogrešanega od leta 1962.
Sodišče poziva pogrešanega Stanislava
Kosa, da se oglasi, prav tako poziva vse, ki
kaj vedo o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču v 3 mesecih po objavi tega
oglasa z opozorilom, da bo po preteku roka
sodišče pogrešanega Stanislava Kosa razglasilo za mrtvega.
Skrbnica za poseben primer je Helena
Vozelj, socialna delavka, zaposlena pri Centru za socialno delo Trbovlje.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 13. 6. 2001
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na na drobno z oblačili; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 6022 Dejavnost
taksistov; 7440 Oglaševanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

MILENA, ZUPANČIČEVA ULICA 6, 1230
DOMŽALE, razrešitev: 22. 12. 2000.
Dejavnost: 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis 20. 3. 2001; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij, vpis 20. 3. 2001; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala, vpis 20. 3. 2001; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal, vpis 20. 3. 2001; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili, vpis 20. 3. 2001; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi, vpis 20. 3. 2001; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami, vpis
20. 3. 2001; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje, vpis 20. 3.
2001; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis 20. 3. 2001; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki, vpis
20. 3. 2001; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji, vpis 20. 3. 2001; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji, vpis
20. 3. 2001; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo, vpis 20. 3.
2001; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo, vpis 20. 3. 2001; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem, vpis 20. 3. 2001;
5170 Druga trgovina na debelo, vpis 20. 3.
2001; 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje, vpis 20. 3. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba Akta o
ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo
dne 22.12.2000.
Razno: Pred prenosom sedeža družbe
je bila družba vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, s firmo LOMBY trgovsko
podjetje d.o.o, Tržaška 2, Ljubljana in št.
vložka 061/13396500.
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Sodni register
vpisi po ZGD
Ustanovitve
LJUBLJANA
Rg-401481
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00993 z dne 11. 3. 1999 pod št. vložka 1/31657/00 vpisalo v sodni register tega sodišča k.d. s temile podatki:
Matična št.: 1381342
Firma: MODRI JAN LINARIČ JAN, trgovina z glasbili in posredništvo k.d.
Skrajšana firma: MODRI JAN LINARIČ
JAN k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Mestni trg 10
Ustanovitelja: Linarič Jan, Ljubljana, Šubičeva 3, vstop 23. 2. 1999, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem in Baebler
Martin, Ljubljana, Levstikova ulica 9, vstop
23. 2. 1999, vložek 5.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Linarič Jan, Ljubljana, Šubičeva 3,
imenovan 23. 2. 1999.
Dejavnost, vpisana 11. 3. 1999: 1710
Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 1720
Tkanje tekstilij; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1772 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje video zapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-

Spremembe
KRANJ
Rg-4824
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2001/00586 z dne 20. 3.
2001 pod št. vložka 1/06743/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča prenos sedeža
iz Ljubljane, spremembo firme, skrajšanje
firme, sedeža, družbenikov, zastopnikov,
razširitev dejavnosti in spremembo akta družbe, z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1555464
Firma: MURNIK, zastopstvo in trgovina d.o.o.
Skrajšana firma: MURNIK d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: PŠATA 26, 4207 CERKLJE NA
GORENJSKEM
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOVA FIRMA ustanavljanje
in prodaja gospodarskih družb d.o.o., TRŽAŠKA 2, 1000 LJUBLJANA, izstop 22. 12.
2000; MURNIK FRANCI, PŠATA 26, 4207
CERKLJE NA GORENJSKEM, vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop
22. 12. 2000.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor MURNIK FRANCI, PŠATA 26, 4207
CERKLJE NA GORENJSKEM, imenovanje:
22. 12. 2000, zastopa brez omejitev; FRAS

NOVA GORICA
Rg-2064
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 2000/00003 z dne 11. 1.
2000 pri subjektu vpisa REKLAM GARDE,
Družba za oglaševanje in trgovino d.o.o.,
Ul. XXX. divizije 24, Solkan, sedež: Ul.
XXX. divizije 24, 5250 Solkan, pod vložno št. 1/03670/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme in sedeža ter razširitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 1121855
Firma: REKLAM GARDE, Družba za
oglaševanje in trgovino d.o.o.
Skrajšana firma: REKLAM GARDE,
d.o.o.
Sedež: 5000 Nova Gorica, Ul. Tolminskih puntarjev št. 12.
Dejavnost, vpisana 11. 1. 2000: 5151
Trgovina na debelo s trdmi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 6720 Pomožne dejavnosti v
zavarovalništvu in pokojninskih skladih.
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Izbrisi
KOPER

Rg-8995
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2001/00784 z dne 12. 6.
2001 pod št. vložka 1/05190/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5880688
Firma: CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE, BANCA S.p.A PREDSTAVNIŠTVO
KOPER
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Pristaniška 8, 6000 KOPER
Ustanovitelji: CASSA DI RISPARMIO DI
TRIESTE, BANCA S.P.A., Via Cassa di Risparmio 10, TRST, R ITALIJA, vpisan kot
ust. podr., izstop: 29. 1. 2001.
Osebe pooblaščene za zastopanje: ostalo DOLENC BOJANA, Kvedrova cesta 4,
6000 KOPER, razrešitev: 29. 1. 2001, vodja predstavništva, zastopa brez omejitev.
Razno: Izbris podružnice na podlagi sklepa ustanovitelja z dne 29. 1. 2001.
Rg-9222
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2000/03177 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/03013/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5609917
Firma: BRODOSPAS KOPER Podjetje
za pomorsko-tehnične usluge, Družba z
omejeno odgovornostjo Koper, Vojkovo
nabrežje 38
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000
KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo:
BRODOSPAS dioničko društvo za pomorsko-tehničku i brodarsku djelatnost, Obala
Lazareta 1, SPLIT, HRVAŠKA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št.
30/93, v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Rg-9691
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2000/03100 z dne 27. 6.
2001 pod št. vložka 1/02871/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5578540
Firma: YACOMO - Poslovne storitve,
d.o.o. Portorož
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Strma pot 11, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 6.019.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo: JAKOMIN LIVIO, Strma pot 11, 6320 PORTOROŽ, vložek: 3.009.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 2. 1992; JAKOMIN
IGOR, Strma pot 11, 6320 PORTOROŽ,
vložek: 3.009.500,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 10. 10. 1996.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št.
30/93, v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

LJUBLJANA
Rg-2540
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/11067 z dne 19. 12.
2000 pod št. vložka 1/16136/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5853613
Firma: PUGELJ Trgovina, gostinstvo
in proizvodnja, d.o.o., Vnanje Gorice 87,
Notranje Gorice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vnanje Gorice 87, 1357 NOTRANJE GORICE
Osnovni kapital: 4.582.177,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo: PUGELJ ŠPELA, Vnanje Gorice 87, 1357 NOTRANJE GORICE, vložek: 2.291.088,50
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 12. 1991; PUGELJ STANISLAV, Vnanje Gorice 87, 1357
NOTRANJE GORICE, vložek: 2.291.088,50
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št.
30/93, v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plači-

la vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Rg-6617
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/13331 z dne 13. 3.
2001 pod št. vložka 1/26407/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5899931
Firma: K S INTERNATIONAL d.o.o., podjetje za trgovino in posredništvo, Brezovica, Dragomer Laze 24
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Laze 24, Dragomer, 1351
BREZOVICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo:
KLOBČAR ZLATA, Laze 24, Dragomer,
1351 BREZOVICA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 3. 1995.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št.
30/93, v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Rg-7163
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/05515 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/31011/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1319574
Firma: MAKSIN OSREDKAR posredovanje, trgovina, storitve, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Notranjska cesta 4, 1370 LOGATEC
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo:
OSREDKAR MARIJA, TOVARNIŠKA 12 I,
1370 LOGATEC, odg. s svojim premož.,
vstop: 1. 9. 1998.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št.
30/93, v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna

Št.

63-64 / 3. 8. 2001 / Stran 4683

Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št.
30/93, v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

MARIBOR, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 20. 2. 1997.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št.
30/93, v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Rg-9224
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/00959 z dne 15. 6.
2001 pod št. vložka 1/07953/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5406617
Firma: MEM razvoj elementov elektroerozijskih naprav in vpenjalnih sistemov d.o.o., Ljubljana, Teslova ulica 9
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dunajska 156, WTC Ljubljana, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.562.100,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo: RETELJ ALOJZ, Cegelnica št. 25, 8000 NOVO MESTO, vložek: 520.700,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 16. 7. 1993; OZMEC
VIKTORIJA, Brodarjev trg 15, 1000 LJUBLJANA, vložek: 520.700,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 7. 1993; PARADISOVA
MARINA, Varšavskoje šose Nr. 70, kor. 1,
STAN. STAN. 31, MOSKVA, RUSIJA, vložek: 520.700,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 9. 1993.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št.
30/93, v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Rg-9924
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/03954 z dne 29. 6.
2001 pod št. vložka 1/17200/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5591341
Firma: STRATOS LOGIC podjetje za
računalniški inženiring, izobraževanje in
svetovanje d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Stari trg št. 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 16.274.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo: ULČAR CIRIL, Tesovnikova 100, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.627.400,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 11. 1912; STRATOS
LOGIC podjetje za računalniški inženiring,
izobraževanje in svetovanje d.o.o., Ljubljana, Stari trg 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
14.646.600,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 12. 2000.

MARIBOR
Rg-8636
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04625 z dne
13. 3. 2001 pod št. vložka 1/07843/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5732000
Firma: HADNER trgovsko, gradbeno
in storitveno podjetje d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Pesnica 42, 2211 PESNICA
PRI MARIBORU
Osnovni kapital: 1.508.870,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo: HADNER MARKO, Pesnica 42, 2211 PESNICA PRI MARIBORU, vložek: 1.508.870,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št.
30/93, v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Rg-8638
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04827 z dne
29. 3. 2001 pod št. vložka 1/10129/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1122690
Firma: LF-VIVAX poslovno svetovanje
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Partizanska cesta 13/a, 2000
MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo: BABIČ NEVENKA, Pod gradiščem 13, 2000

Rg-8639
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/00366 z dne
29. 3. 2001 pod št. vložka 1/02871/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5472687
Firma: SINTRO sindikalna trgovina in
storitve d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tomšičeva 45, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.796.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo:
ZSSS OBMOČNA ORGANIZACIJA PODRAVJA, Tomšičeva 45, 2000 MARIBOR, vložek: 1.796.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št.
30/93, v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

MURSKA SOBOTA
Rg-8704
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 1999/01205 z
dne 10. 5. 2000 pod št. vložka
1/01029/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5522412
Firma: KOMPAS Murska Sobota, Turistično podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: KOMPAS Murska Sobota d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: SLOVENSKA 52, 9000 MURSKA SOBOTA
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Osnovni kapital: 7.191.000,00 SIT
Ustanovitelji: PLANTARIČ VLADO, CANKARJEVA 50, 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 7.191.000,00 SIT, ne odgovarja,
izstop: 10. 5. 2000.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor PLANTARIČ VLADO, CANKARJEVA
50, 9000 MURSKA SOBOTA, razrešitev:
10. 5. 2000, zastopa družbo samostojno,
posamično in brez omejitev.
Razno: Sklep družbenika z dne 1.
12.1999. Izbris družbe zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku je bil vpisan v sodni register dne 10. 5. 2000, s sklepom
Srg 1999/01205. Obveznosti plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel družbenik Plantarič Vlado, Murska Sobota, Cankarjeva ulica 50.

NOVA GORICA
Rg-9693
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2001/00477 z dne
27. 6. 2001 pod št. vložka 1/03858/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1338382
Firma: H & D Turizem in poslovne storitve d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Prešernova 4, 5220 TOLMIN
Osnovni kapital: 83.183.332,51 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo:
MERKUR SPIELOTHEK GMBH & CO. KG,
MEKUR-ALLE 1-15, ESPEL ESPELKAMP,
vložek: 83.183.332,51 SIT, ne odgovarja,
vstop: 30. 11. 2000.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št.
30/93, v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Rg-9694
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2001/00536 z dne
22. 6. 2001 pod št. vložka 1/00017/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SAMOUPRAVNA SKUPNOST
ZA ŠTIPENDIRANJE OBČINE IDRIJA
Pravnoorg. oblika: SIS
Sedež: Rozmanova 3, 5280 IDRIJA
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo: KOLEKTOR d.o.o. Idrija, VOJKOVA 10, 5280
IDRIJA, ostalo, vstop: 27. 6. 1975; ILES
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Lesna industrija Sp. Idrija d.o.o., SPODNJA
KANOMLJA 23 A, 5281 SPODNJA IDRIJA,
ostalo, vstop: 27. 6. 1975; IMP TIO d.d.,
VOJKOVA 4, 5280 IDRIJA, ostalo, vstop:
27. 6. 1975; KMETIJSKA GOZDARSKA
ZADRUGA IDRIJA z o.o., VOJKOVA 2,
5280 IDRIJA, ostalo, vstop: 27. 6. 1975;
DOM UPOKOJENCEV JOŽETA PRIMOŽIČA-MIKLAVA, ARKOVA 4, 5280 IDRIJA,
ostalo, vstop: 27. 6. 1975; RUDNIK ŽIVEGA SREBRA IDRIJA v zapiranju d.o.o., ARKOVA 43, 5280 IDRIJA, ostalo, vstop:
27. 6. 1975; OBČINA IDRIJA, MESTNI
TRG 1, 5280 IDRIJA, ostalo, vstop: 27. 6.
1975; CELES Lesna industrija Idrija d.o.o.,
POT NA ZAVRTE 23, 5282 CERKNO, ostalo, vstop: 27. 6. 1975; ZDRAVSTVENI
DOM IDRIJA, OTONA ŽUPANČIČA 3, 5280
IDRIJA, ostalo, vstop: 27. 6. 1975; ASCOM
d.o.o., VOJKOVA 10, 5280 IDRIJA, ostalo,
vstop: 27. 6. 1975.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št.
30/93, v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Rg-9695
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2001/00658 z dne
26. 6. 2001 pod št. vložka 1/03391/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5846285
Firma: AB-REV Družba za revidiranje,
Nova Gorica d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Trg M. A. Plenčiča 23, 5250
SOLKAN
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo:
BEVČIČ ALBERT, GRADNIKOVE BRIGADE
19, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 9. 1995.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št.
30/93, v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

NOVO MESTO
Rg-9223
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2001/00411 z
dne 13. 6. 2001 pod št. vložka
1/00351/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5304105
Firma: MIBA TRADE trgovina, zastopanje, svetovanje d.o.o. Trebnje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vegova 5, 8210 TREBNJE
Osnovni kapital: 1.501.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo: LOGAR CIRIL, Vegova ulica 5, 8210 TREBNJE, vložek: 1.501.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št.
30/93, v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Rg-9923
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2001/00383 z
dne 28. 6. 2001 pod št. vložka
1/04243/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1590120
Firma: BELSAD družba za proizvodnjo in trgovino prehrambenih izdelkov,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kočevje 31, 8340 ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo: TODOROVSKI MILE, Leninova 4-2/8, STRUMICA, MAKEDONIJA, vložek: 2.100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 2. 2001.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št.
30/93, v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Rg-9353
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2001/00295 z dne 27. 6.
2001 pod št. vložka 1/09726/01 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5679052002
Firma: SLOG INTERIER proizvodnja,
trgovina in storitve d.o.o., podružnica:
PE SLOG NOTRANJA OPREMA, Središče ob Dravi
Skrajšana firma: SLOG INTERIER
d.o.o., PE SLOG, Središče ob Dravi
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Kolodvorska cesta 2, 2277
SREDIŠČE OB DRAVI
Ustanovitelji: HAMER storitve, trgovina,
proizvodnja d.o.o., Glavni trg 22, 2000 MARIBOR, ostalo, izstop: 8. 5. 2001.
Osebe pooblaščene za zastopanje: direktor ŠTEMBERGAR ZLATKO, Meljska cesta 43, 2000 MARIBOR, razrešitev: 8. 5.
2001, zastopa brez omejitev; prokurist VIDOVIČ ŽELJKO, Staneta Severja 2, 2000
MARIBOR, razrešitev: 8. 5. 2001.
Razno: Izbris podružnice na podlagi sklepa ustanovitelja z dne 8.5.2001.

SLOVENJ GRADEC
Rg-9922
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00946 z
dne 28. 6. 2001 pod št. vložka
1/06337/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5656389
Firma: ŽELEZOTEHNA trgovina in storitve d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Gubčeva ulica 4, 2380 SLOVENJ GRADEC
Osnovni kapital: 2.108.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo: ROZMAN STOJAN, Gubčeva 4, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek: 1.054.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 14. 9. 2000; REINHARTER TATJANA, Gubčeva 4, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek: 1.054.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 14. 9. 2000.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št.
30/93, v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Št.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
KRANJ
Srg 2686/2000
Rg-10262
Družba IKS, poslovni servis Jesenice,
d.o.o., s sedežem na Jesenicah, Hrušica
178, vpisana na reg. vl. št. 1/2618/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Piciga Stanislav iz Jesenic, Hrušica 178.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 31. 7. 2000

KRŠKO
Srg 332/96
Rg-8131
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski oddelek, kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja ELCOM, proizvodnja in
trgovina Boštanj, d.o.o., Boštanj 115, za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe ELCOM,
proizvodnja in trgovina Boštanj, d.o.o., Boštanj 115, Boštanj, objavlja sklep:
družba ELCOM, proizvodnja in trgovina Boštanj, d.o.o., Boštanj 115, Boštanj,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 17. 12. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Capan Darko, Riječka 38,
Karlovac, R Hrvaška, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku
se
ustanovitveni
kapital
1,500.000 SIT prenese v celoti na Capan
Darka, Riješka 38, Karlovac, R Hrvaška.
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 Krškem
dne 3. 4. 1997
Srg 11/1995
Rg-9233
Okrožno sodišče v Krškem kot registrsko sodišče na predlog predlagateljev Koritnik Primoža, Gubčeva 10, Brežice, Šušulič Igorja, Nad Vrbino 2, Brežice in Pipić
Ivka, Kosovelova 3, Brežice, za vpis prenehanja družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra, na podlagi določila 398. člena zakona o gospodarskih družbah, ter 25. in 38. člena uredbe o vpisu
družb in drugih pravnih oseb v sodni register, dne 18. 6. 2001 po uradni dolžnosti
sklenilo:
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PHOENIX – COMMERCE, trgovinsko
in gostinsko podjetje, d.o.o., Brežice, Kosovelova ulica 3, se izbriše iz sodnega
registra.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Koritnik Primož, Gubčeva 10, Brežice, Šušulič
Igor, Nad Vrbino 2, Brežice in Pipić Ivko,
Kosovelova 3, Brežice.
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes
pri tem sodišču, v dveh izvodih.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 18. 6. 2001
Srg 4/1995
Rg-9234
Okrožno sodišče v Krškem kot registrsko sodišče na predlog predlagateljev Igorja Šušuliča, Nad Vrbino 2, Brežice, Ivka
Pipića, Kosovelova 3, Brežice in Patricije
Filipčič, Bizeljska cesta 59, Brežice, za vpis
prenehanja družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra, na podlagi
določila 398. člena zakona o gospodarskih
družbah, ter 25. in 38. člena uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni
register, dne 18. 6. 2001 po uradni dolžnosti sklenilo:
IPI-Comerce, Trženje in proizvodnja,
d.o.o., Brežice, Kosovelova ulica 3, se
izbriše iz sodnega registra.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Igor
Šušulič, Nad Vrbino 2, Brežice, Ivko Pipić,
Kosovelova 3, Brežice in Patricija Filipčič,
Bizeljska cesta 59, Brežice.
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes
pri tem sodišču, v dveh izvodih.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 18. 6. 2001

LJUBLJANA
Srg 4714/2001
Rg-4340
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog GEOMAR, d.o.o., Medvode, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe GEOMAR, d.o.o.,
Medvode, objavlja sklep:
GEOMAR, trgovina in raziskave,
d.o.o., Ul. Simona Jenka 2, Medvode,
reg. št. vl. 1/06510/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
26. 3. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in so
urejena vsa razmerja z delavci.
Ustanovitelja sta Košan Marija Maruša in
Košan Bogdan, oba Ulica Simona Jenka 2,
Medvode, z ustanovitvenim kapitalom
1,502.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,502.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico Košan Marijo Marušo.
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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 20. 4. 2001
Srg 3949/2001
Rg-4438
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje
po skrajšanem postopku družbe SKIN, družba za opravljanje drugih zavarovalnih poslov, d.o.o., Ljubljana, s sedežem Ljubljana, Stegne 21, ki ga zastopa odv. Pavel
Zajc iz Ljubljane, objavlja sklep:
družba SKIN, družba za opravljanje
drugih zavarovalnih poslov, d.o.o., Ljubljana, s sedežem Ljubljana, Stegne 21,
reg. št. vl. 1/26871/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
25. 1. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Pečenko-Logonder Tanja Ljudmila, Podlubnik 155, Škofja Loka,
Dopuđa Jovan, Delavska cesta 13, Kranj,
Pirnat Zdenka, Verovškova 44a, Ljubljana,
Bahar Roman, Pečinska ulica 7, Ljubljana,
Rozman Borut, Fabianijeva ulica 41, Ljubljana in Smrekar Marija, Majaronova ulica 8,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,502.000 SIT.
Ustanovitelji Pečenko-Logonder Tanja
Ljudmila, Dopuđa Jovan, Pirnat Zdenka, Bahar Roman, Rozman Borut in Smrekar Marija, prevzamejo obveznost plačila vseh morebitnih ostalih obveznosti družbe, za kar
odgovarjajo z vsem premoženjem.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital prenese
na ustanovitelje skladno z njihovimi poslovnimi deleži.
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 30. 4. 2001
Srg 3994/2001
Rg-9231
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, na predlog družbe
SLOVENSKE NOVICE, časopisno založniško podjetje, d.d., Dunajska 5, Ljubljana,
za vpis prenehanja družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra, dne
21. 6. 2001 objavlja sklep:
družba SLOVENSKE NOVICE, časopisno založniško podjetje, d.d., Dunajska
5, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 28. 2.
2001.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z zaposlenimi delavci.
Ustanovitelj družbe je Delo, časopisno in
založniško podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5, z ustanovitvenim kapitalom
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16,935.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital in vse premoženje prenese v celoti na ustanovitelja
Delo, časopisno in založniško podjetje, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 5.
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 21. 6. 2001
Srg 8251/2001
Rg-9235
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, na predlog družbe
GALANT, proizvodno in trgovsko podjetje,
d.o.o., Prušnikova 94, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Golob Jože iz Ljubljane, Kotnikova ul. 28, za vpis prenehanja družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra, dne 18. 6. 2001 objavlja sklep:
družba GALANT, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Prušnikova 95, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 24. 4. 2000.
Družba nima nobenih obveznosti, z zaposlenimi delavci ima urejena razmerja.
Ustanovitelji so Galant – M, d.o.o., proizvodno in trgovsko podjetje, Prušnikova 94,
Galant International, d.o.o., proizvodno in
trgovsko podjetje, Brnčičeva 13, Ljubljana in
Galant Fashion, podjetje za trgovino in proizvodnjo modnih izdelkov, d.o.o., Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 70,037.000 SIT,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital in vse premoženje prenese v celoti na ustanovitelje.
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.
Poziva se upnike za prijavo terjatev v
roku enega leta.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2001
Srg 7448/2001
Rg-9891
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja SICURAINVEST TRUST, finančna korporacija, d.d.,
Ljubljana, Gosposvetska 10 in Andrej Sever, Postojna, Jenkova 18, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
SICURAINVEST TRUST, finančna korporacija, d.d., Ljubljana, Gosposvetska 10, objavlja sklep:
SICURAINVEST TRUST, finančna korporacija, d.d., Ljubljana, Gosposvetska
10, reg. št. vl. 1/31448/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 9. 5. 2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Delničar je Andrej Sever, Jenkova 18,
Postojna, z ustanovitvenim kapitalom
5,600.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2001
Srg 5659/2001
Rg-9892
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe KOMPAR, d.o.o.,
marketing, Ljubljana, Tržaška 2, objavlja sklep:
KOMPAR, d.o.o., marketing, Ljubljana, Tržaška 2, reg. št. vl. 1/20190/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 21. 3. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenik je GIP HOLDING, družba za
upravljanje in financiranje, d.o.o., Postojna,
Kolodvorska 5a, z ustanovitvenim kapitalom
2,000.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2001
Srg 10017/2000
Rg-9073
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog VENTINI – KREATIVE PRODUKTE d.o.o., Ljubljana, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe VENTINI –KREATIVE
PRODUKTE d.o.o., Ljubljana, objavlja
sklep:
VENTINI – KREATIVE PRODUKTE, Podjetje za trgovino in dekoracijo, d.o.o.,
Kajuhova 11, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
16. 5. 2000.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena vsa razmerja z delavci.
Ustanovitelj je VENTINI – KREATIVE
PRODUKTE GmbH Austria, 9536 St.
Egyden 81a, Avstrija, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2000

MARIBOR
Srg 1553/2001
Rg-9894
Družba KOP & ING, MEDVED IN DRUGI, proizvodnja, storitve in inženiring,
d.n.o., Maribor, Partizanska c. 13/a, reg.
št. vl. 1/10183-00, katere družbenik je
Marko Medved, Ribniška ulica 12, Maribor,
po sklepu družbenika z dne 30. 4. 2001
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Marko Medved.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 6. 2001
Srg 1725/2001
Rg-9904
Družba INTELEKTUALNE STORITVE,
d.o.o., Maistrova 34, Maribor, reg. št. vl.
1/1367-00, katere družbenika sta Berdić
Mario in Berdić Elvira, oba Maistrova 34,
Maribor, po sklepu družbenikov z dne 15.
5. 2001 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Berdić Mario in Berdić Elvira.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 7. 2001

SLOVENJ GRADEC
Srg 259/2001
Rg-9230
Družba AGROCOMET, trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje d.o.o.,
Spodnji kraj 30, Prevalje, katere družbenik je Oserban Maksimiljan, po sklepu družbenika z dne 22. 5. 2001, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Oserban
Maksimilijan iz Prevalj, Spodnji kraj 30.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 19. 6. 2001

Št.

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke
Kameleon d.o.o., Vodovodna 30, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike z vsebino KAMELEON d.o.o. 1000 Ljubljana.
gnt-61952
OVP d.o.o., Vojkova cesta 78, Ljubljana, štampiljko velikosti 35 x 15 mm, z napisom OVP d.o.o. organizacija in vodenje projektov, Vojkova c. 78, Ljubljana. gns-61457

Priglasitveni list
Ajdič Igor, Štefan 20, Trebnje, priglasitveni list, opravilna št. 057-0129/94, izdan
dne 13. 5. 1994. gne-61442
Alijević Halil, Puconci 8, Puconci, odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št.
000005/0003/00-46/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnz-61521
Antončič Katja, Smrekarjeva 37, Izola Isola, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
052731/1063/01-23/1997, izdana dne
29. 10. 1997. gnn-61533
Koželj Borut, C. T. Tomšiča 89, Jesenice,
obrtno
dovoljenje,
št.
052984/1543/01-24/1998, izdano dne
11. 02. 1998. gng-61690
Maček Tadej s.p., Polšina 3, Trojane,
priglasitveni list, opravilna št. 61-0421/95,
matična št. 5418586, izdan na Davčnem
uradu Trbovlje. gnb-61495
Noč Anton s.p., Selo 42, Žirovnica, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 0239870376/00-24/1995, izdana dne 6. 3. 1995
pri OZS. gne-61892
Počivalšek Franc, Dekmanca 17, Bistrica ob Sotli, priglasitveni list, opravilna št. 54
211/94, izdan dne 13.5.1994. gnd-61743
Primožič Vekoslava, Sončna pot 39, Portorož - Portorose, priglasitveni list, opravilna št. 40-935/95, izdan dne 1. 6. 2001.
gnf-61416
Radanović Nevenka, Ukmarjev trg 8, Koper - Capodistria, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 017682/2612/00-27/1995, izdana dne 6. 3. 1995. gnt-61552
Stamenkovič Zoran s.p., Šentilj v Slovenskih goricah 69/a, Šentilj v Slov.goricah,
priglasitveni list, opravilna št. 065-0264/94,
izdan dne 23. 12. 1994. gnu-61605
Vrhovšek Andrej, Podutiška cesta 23,
Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 0320803/0532/00-37/1995 in obrtno
dovoljenje, izdana dne 6. 3. 1995.
gnc-61894
Vukadinovič Nenad, Ukmarjeva 16, Portorož - Portorose, priglasitveni list, opravilna
št. 064-3408/95, izdan dne 1. 1. 1995.
gnw-61774
Zidar Velimir, Črna vas 230, Ljubljana,
obrtno dovoljenje, št. 031632. gnc-61519
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Potne listine
Banjac Ana, Seidlova 22, Novo mesto,
potni list, št. BA 869980. gne-61842
Batista Aleks, Trubarjeva 1, Ilirska Bistrica, potni list, št. BA 599737. gni-61913
Berger Franc, Savinjska ulica 1, Celje,
potni list, št. AA 953292. gns-61853
Bešlagić Nusret, Cesta maršala Tita
76/a, Jesenice, potni list, št. AA 489679,
izdala UE Jesenice. gnu-61526
Bogdan Tatjana, Polje, Cesta V/5, Ljubljana-Polje, potni list, št. AA 934385, izdala
UE Ljubljana. gnx-61773
Bošnjak Domin, Volkmerjeva 7, Ptuj, potni list, št. BA 598139, izdala UE Ptuj.
gns-61753
Božić Danijel, Cesta v Zgornji log 24/a,
Ljubljana, potni list, št. BA 887865, izdala
UE Ljubljana. gnq-61980
Brezavšek Danjela, Bilje 123/a, Renče,
potni list, št. P00049394, izdala UE Nova
Gorica. gnr-61479
Bricelj Klavdija, Pečinska ulica 53, Ljubljana, potni list, št. BA 16071, izdala UE
Ljubljana. gnl-61935
Brili Ivanka, Vojkova cesta 91, Ljubljana,
potni list, št. BA 658726, izdala UE Ljubljana. gnt-61977
Brulc Tomi, Kvedrova 16, Koper - Capodistria, potni list, št. AA 509731.
gns-61828
Bunšek Mateja, Čadraže 3/a, Šentjernej, potni list, št. BA 939795. gnr-61729
Car Doris, Donova cesta 7, Medvode,
potni list, št. AA 679205, izdala UE Ljubljana. gnw-61974
Celič Matjaž, Rožna dolina, Cesta I/18,
Ljubljana, potni list, št. CA 20314, izdala
UE Ljubljana. gnr-61804
Cvijanović Nataša, Jarška cesta 18, Ljubljana, potni list, št. BA 110040, izdala UE
Ljubljana. gno-61932
De Toni Vincenc, Gasilska c. 5, Ljubljana, potni list, št. AA 245309, izdala UE
Ljubljana. gne-61542
Debeljak Marko, Podbrezje 150, Naklo,
potni list, št. BA 820368. gno-61907
Debeljak Milan, Podbrezje 150, Naklo,
potni list, št. AA 800229. gnp-61906
Debeljak Tomaž, Podbrezje 150, Naklo,
potni list, št. BA 820369. gnq-61905
Dolinšek Martina, Cesta maršala Tita 20,
Jesenice, potni list, št. AA 786200, izdala
UE Jesenice. gnz-61446
Dolinšek Sašo, Mekinje, Cesta treh talcev 28/c, Kamnik, potni list, št. AA 189543,
izdala UE Kamnik. gnt-61481
Drašković Nuša, Prušnikova 18, Maribor, potni list, št. BA 848986. gnx-61898
Fabijan Marija, Grgarske ravne 53, Grgar, maloobmejno prepustnico, št. AI
43497, izdala UE Nova Gorica. gnh-61464
Fanagel Dragan, Brestovica 103, Komen, maloobmejno prepustnico, št. AI
156713, izdala UE Sežana. gny-61672
Fedran Darja, Gladomes 9, Zgornja Ložnica, potni list, št. BA 203611, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnq-61809
Fras Danica, Partizanska 39, Slovenska
Bistrica, potni list, št. AA 337178, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnc-61794
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Fras Daniel, Partizanska 39, Slovenska
Bistrica, potni list, št. BA 668815, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnb-61795
Frelih Luka, Rozmanova ulica 12, Ljubljana, potni list, št. BA 172730, izdala UE
Ljubljana. gnh-61964
Gliha Jožef, Šukljetova ulica 11, Novo
mesto, potni list, št. P 00006886.
gnm-61584
Gobec Sašo, Glavni trg 22, Maribor, potni list, št. BA 295908. gnz-61896
Golja Primož, Cankarjeva 40, Nova Gorica, potni list, št. BA 856448, izdala UE
Nova Gorica. gnx-61948
Golja Primož, Cankarjeva 40, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
120352, izdala UE Nova Gorica.
gnw-61949
Goljevšček Anton, Livold 21/a, Kočevje, potni list, št. AA 379091, izdala UE Kočevje. gnv-61850
Goljevšček Damjan, Kromberk, Ul. Bratov Hvalič 17, Nova Gorica, potni list, št. BA
424212, izdala UE Nova Gorica.
gnq-61484
Golob Jure, Podter 12, Ljubno ob Savinji, potni list, št. BA 843155, izdala UE
Mozirje. gnu-61451
Grašak Igor, Pri stadionu 10, Črnomelj,
potni list, št. BA 891336, izdala UE Črnomelj. gnt-61502
Gruntar Aleš, Cankarjeva ulica 16, Nova
Gorica, potni list, št. BA 357078, izdala UE
Nova Gorica. gnq-61705
Hamzabegović Elvis, Malija 122/a, Izola
- Isola, potni list, št. BA 712639, izdala UE
Izola. gnx-61848
Hočevar Marija, Blanca 44, Blanca, potni list, št. AA 237635. gnj-61537
Hribovšek Boštjan, Pod bresti 9, Ljubljana, potni list, št. CA 35750, izdala UE Ljubljana. gnw-61599
Hrvatin Nadja, Kampel 12, Koper - Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
151684, izdala UE Koper. gne-61467
Hušić Arsan, Poljanska cesta 66/a, Ljubljana, potni list, št. AA 3442, izdala UE
Ljubljana. gnl-61985
Ištvan Pajor, Zemljemerska 4, Ljubljana,
potni list, št. AA 933600, izdala UE Ljubljana. gnu-61926
Janežič Aleš, Vidergarjeva ulica 35, Ljubljana, potni list, št. BA 636704, izdala UE
Ljubljana. gnc-61919
Jovanović Klemen, Stjenkova ulica 8,
Postojna, potni list, št. BA 982434, izdala
UE Postojna. gnl-61835
Jović Dejan, Beblerjev trg 1, Ljubljana,
potni list, št. BA 984308, izdala UE Ljubljana. gnd-61643
Karlo Branko, Čakova 8, Sveti Jurij ob
Ščavnici, potni list, št. BA 917574, izdala
UE Gornja Radgona. gno-61857
Karol Guštin, Orlek 28, Sežana, potni
list, št. AA 89753, izdala UE Sežana.
gnn-61583
Kavčič Anton, Cesta v mestni log 40,
Ljubljana, potni list, št. AA 289510, izdala
UE Ljubljana. gnj-61737
Kerin Andrej, Slinovce 9, Kostanjevica
na Krki, potni list, št. AA 850806, izdala UE
Krško. gnp-61931
Kikelj Sabina, Idrija pri Bači 39, Most na
Soči, potni list, št. BA 895749, izdala UE
Tolmin. gns-61478
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Klemenčič Katja, Bratovševa ploščad 9,
Ljubljana, potni list, št. BA 772955, izdala
UE Ljubljana. gnz-61971
Ključar Anton, Krekova ul. 5, Maribor,
potni list, št. AA 613856. gny-61522
Koletnik Mitja, Vita Kraigherja 12, Maribor, potni list, št. BA 741493. gnh-61914
Kovačič Branislav, Škerjančeva 8, Ljubljana, potni list, št. AA 677537, izdala UE
Ljubljana. gni-61688
Kozlevčar Eva, Trubarjeva cesta 8, Ljubljana, potni list, št. BA 655155, izdala UE
Ljubljana. gnm-61734
Krnetić Zoran, Novakova ulica 5, Ljubljana, potni list, št. CA 34513, izdala UE Ljubljana. gnp-61806
Krupljan Miha, Babškova pot 45, Škofljica, potni list, št. BA 654228, izdala UE
Ljubljana. gnk-61736
Kržanko Klarisa, Bogojina 108, Bogojina, potni list, št. BA 768012, izdala UE
Murska Sobota. gng-61890
Kunej Robert, Vena Pilona 16, Koper Capodistria, potni list, št. BA 913198.
gnc-61844
Lah Boštjan, Jurčičeva 4, Maribor, potni
list, št. AA 572309. gnr-61679
Lenar Urška, Logarska dolina 11, Solčava, potni list, št. BA 843150, izdala UE
Mozirje. gnq-61530
Lorber Vlado, Bezena 7/c, Ruše, potni list,
št. AA 382881, izdala UE Ruše. gnz-61700
Lukovič Vesna, Delakova ulica 31, Ljubljana, potni list, št. AA 458324, izdala UE
Ljubljana. gnb-61995
Macur Igor, Glavarjeva ulica 47, Ljubljana, potni list, št. AA 937049, izdala UE
Ljubljana. gnm-61784
Manfreda Jan, Cankarjeva 56, Nova Gorica, potni list, št. BA 488246, izdala UE
Nova Gorica. gnd-61718
Martini Jožef, Novo naselje 8, LjubljanaDobrunje, potni list, št. AA 447711, izdala
UE Ljubljana. gnz-61721
Marušič Tamara, Ulica Vojke Šmuc 12,
Koper - Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI 135135, izdala UE Koper.
gnd-61597
Mehle Joža, Spodnja Slivnica 30, Grosuplje, potni list, št. AA 730276, izdala UE
Grosuplje. gnk-61661
Menih Uršula, Topolšica 50/c, Topolšica, potni list, št. BA 855975, izdala UE
Velenje. gnv-61504
Morato Marino, Brunov drevored 12, Tolmin, potni list, št. AA 467327, izdala UE
Tolmin. gnq-61480
Mrak Janez, Virmaše 55, Škofja Loka,
potni list, št. BA 254602, izdala UE Škofja
Loka. gnf-61991
Muharemović Emil, Cesta na Brdo 96,
Ljubljana, potni list, št. CA 31832, izdala
UE Ljubljana. gnw-61999
Mulalić Iso, Ulica Vide Janežičeve 15,
Ljubljana, potni list, št. AA 714394, izdala
UE Ljubljana. gnc-61869
Murtić Emir, Hradeckega cesta 78, Ljubljana, potni list, št. BA 736599, izdala UE
Ljubljana. gnh-61989
Nahberger Veronika, Ulica Lackove čete
37/a, Ptuj, potni list, št. AA 175837.
gnm-61859
Omejc Klemen, Kraigherjeva ulica 12,
Logatec, potni list, št. BA 694466, izdala
UE Logatec. gnv-61800

Omladič Lucija, Poljče 9, Braslovče, potni list, št. BA 697130. gnz-61696
Orehek Janez, Račni vrh 10, Dob, potni
list, št. BA 612728, izdala UE Domžale.
gnq-61680
Panič Nace, Primorska ul. 13, Ljubljana,
potni list, št. BA 719869, izdala UE Ljubljana. gng-61490
Pavlin Anton, Pod Trško goro 7, Novo
mesto, potni list, št. BA 472142.
gnd-61843
Pavlin Anže, Celovška 177, Ljubljana,
potni list, št. BA 735930, izdala UE Ljubljana. gny-61851
Peček Zvonka, Cesta 5. maja 24, Logatec, potni list, št. AA 129664, izdala UE
Logatec. gnl-61660
Pečnik Vladimir, Ulica 7. avgusta 23,
Dob, potni list, št. AA 63589, izdala UE
Ljubljana. gnf-61691
Peklaj Barbka, Poljanska cesta 66/a,
Ljubljana, potni list, št. BA 66679, izdala
UE Ljubljana. gnm-61984
Penca Jernej, Vodovodna cesta 30, Ljubljana, potni list, št. CA 460, izdala UE Ljubljana. gnr-61954
Perc Boris, Ulica Božidarja Jakca 11,
Portorož - Portorose, potni list, št. BA
764116, izdala UE Piran. gnp-61706
Petančič Mitja, Savlje 40, Ljubljana, potni list, št. BA 841327, izdala UE Ljubljana.
gns-61928
Pilih Božidar, Ljubljanska cesta 90, Domžale, potni list, št. BA 721071, izdala UE
Ljubljana. gnx-61723
Pirnar Jernej, Gasilska cesta 27, Šenčur, potni list, št. P00049666.
gng-61940
Plavček Igor, Koroška cesta 71, Maribor, potni list, št. BA 604111 gnn-62008
Pleško Anita, Nanoška ulica 28, Ljubljana, potni list, št. BA 858224, izdala UE
Ljubljana. gnl-61885
Pleško Rok, Nanoška ulica 28, Ljubljana, potni list, št. BA 44361, izdala UE Ljubljana. gnm-61884
Podkrajšek Boža, Endliherjeva 2, Ljubljana, potni list, št. BA 197947, izdala UE
Ljubljana. gno-61532
Poglavnik Mateja, Črešnjevec ob Dravi
13, Selnica ob Dravi, potni list, št. AA
437030. gng-61740
Polc Franc, Spodnji Slemen 54/b, Selnica ob Dravi, potni list, št. BA 243965.
gns-61903
Polc Šopinger Dragica, Spodnji Slemen
54/b, Selnica ob Dravi, potni list, št. BA
363830. gnt-61902
Potrč Marjana, Muzejski trg 2/a, Ptuj,
potni list, št. AA 988678. gnt-61827
Predanič Jure, Bilečanska ulica 5, Ljubljana, potni list, št. BA 995904, izdala UE
Ljubljana. gnv-62000
Rozman Vrhovec Vladimira, Hruševska
cesta 56/a, Ljubljana, potni list, št. BA
314808, izdala UE Ljubljana. gng-61565
Savičić Radomir, Ulica Prekomorskih brigad 2, Postojna, potni list, št. AA 552414,
izdala UE Postojna. gnl-61860
Sikkens Turšič Breda Marija, Tabor 42,
Cerknica, potni list, št. AA 349393.
gnu-61976
Simonič Marjan, Zamarkova 7, Lenart v
Slov.goricah, potni list, št. AA 793483.
gnh-61839
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Vravnik Vesna, Partizanska cesta 18/a,
Ravne na Koroškem, potni list, št. BA
704870, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnd-61768
Zadravec Klavdija, Črešnjevci 75, Gornja Radgona, potni list, št. BA 739766, izdala UE Gornja Radgona. gnr-61854
Zambo Stanko, Brstje 5/b, Ptuj, potni
list, št. BA 519395. gnr-61529
Zdjelar Darko, Cesta na Svetje 9, Medvode, potni list, št. BA 164851, izdala UE
Ljubljana. gnv-61775
Žavbi Andrej, Zbilje 61/b, Medvode, potni list, št. AA 460605. gnj-61712
Žuntar Frančiška, Topolšica 58, Topolšica, potni list, št. AA 542983. gnx-61448

Forštner Vida, Tomšičeva cesta 10, Velenje, osebno izkaznico, št. 247249.
gnb-61895
Gams Boris, Runkova ulica 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 38468. gnj-61687
Gerdina Tomaž, Šmarska cesta 13, Škofljica, osebno izkaznico, št. 292181.
gnx-61748
Guljaš Damjan, Runarsko 1, Nova Vas,
osebno izkaznico, št. 267066. gnd-61818
Halilagić Zejna, Emilia Driolia 9, Izola Isola, osebno izkaznico, št. 820378.
gny-61847
Hriberšek Igor, Klanska ulica 8, Medvode, osebno izkaznico, št. 180596.
gng-61990
Jakončič Tibor, Gradnikove brigade 31,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
203653. gnz-61846
Jakoš Vinko, Breg pri Temenici 10, Šentvid pri Stični, osebno izkaznico, št.
192068. gnh-61489
Janša Valentina, Žažar 30, Horjul, osebno izkaznico, št. 814084. gnz-61571
Jelenc Matija, Preloge 67, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 653486. gnt-62002
Jere Zvonka, Ulica Marka Šlajmerja 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 335605.
gnj-61887
Jovanović Jelica, Zaloška 65/b, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 365775.
gne-61667
Jurkovšek Marica, Stanetova ulica 2, Celje, osebno izkaznico, št. 290866.
gnt-61752
Kalajžić Tatjana, Vodnikova 38, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 78980.
gnu-61801
Kavčič Jožica, Ul. Prekomorskih brigad
4, Tolmin, osebno izkaznico, št. 8673.
gnl-61460
Kerhe Petra, Tekstilna 5, Maribor, osebno izkaznico, št. 335425. gnd-61443
Kljun Andrej, Brezovica pri Predgradu 9,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 906456.
gnf-61966
Kljun Mirjana, Brezovica pri Predgradu
9, Kočevje, osebno izkaznico, št. 905466.
gne-61967
Kocjan Dušan, Adamičeva 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 185195.
gnh-61939
Kodrič Svetlana, Brje 47/a, Dobravlje,
osebno izkaznico, št. 226072. gnj-61462
Kokol Andrej, Ulica 25. maja 5, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 217972. gnz-61475
Korajac Izet, Dajnkova 54, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 78739. gnu-61576
Korenčič Kristina, Moškričeva 22, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 23225.
gnw-61649
Kos Rok, Cesta k Dravi 20, Spodnji Duplek, osebno izkaznico, št. 655381.
gnq-61580
Kovačič Nataša, Šentjugert 35, Šmartno
v Rožni dolini, osebno izkaznico, št.
297103. gnf-61516
Krautberger Živa, Ig 339, Ig, osebno izkaznico, št. 35237. gnd-61543
Kropec Jožef, Strmec pri Sv. Florjanu
37, Rogatec, osebno izkaznico, št.
701615. gnv-61925
Kulauzović Emira, Ulica Marje Boršnikove 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
536308. gnx-61998
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Sitar Dejan, Dvorje 110, Cerklje na Gorenjskem, potni list, št. BA 717778, izdala
UE Kranj. gnp-61681
Sivčević Mirsad, Belokranjska ulica 4,
Ljubljana, potni list, št. BA 736305, izdala
UE Ljubljana. gnz-61621
Sivec Andrej, Iška loka 32, Ig, potni list,
št. AA 766794, izdala UE Ljubljana.
gnq-61805
Srdan Zdravko, Ul. bratov Učakar 36,
Ljubljana, potni list, št. AA 316705, izdala
UE Ljubljana. gnq-61455
Stangl Vilma, Prešernovo nabrežje 24,
Piran - Pirano, potni list, št. BA 913835,
izdala UE Piran. gng-61515
Susič Dea, Andreja Kumarja 1, Nova Gorica, potni list, št. AA 354064, izdala UE
Nova Gorica. gnf-61841
Sušić Almir, Pokopališka ulica 38, Ljubljana, potni list, št. BA 737620, izdala UE
Ljubljana. gnx-61573
Ščulija Damijan, Groharjeva 8, Kamnik,
potni list, št. AA 377524, izdala UE Kamnik.
gno-61582
Škofic Janez, Vir, Litijska ulica 1/a, Domžale, potni list, št. AA 280618, izdala UE
Domžale. gnq-61655
Škofic Martina, Vir, Litijska ulica 1/a, Domžale, potni list, št. AA 280621, izdala UE
Domžale. gnr-61654
Šobelj Anže, Gobarska pot 1, LjubljanaDobrunje, potni list, št. BA 591248, izdala
UE Ljubljana. gnl-61910
Šukalo Mira, Kvedrova 16, Koper - Capodistria, potni list, št. BA 226836, izdala
UE Koper. gnk-61461
Tegelj Alojzij, Iška loka 4, Ig, potni list,
št. BA 206710, izdala UE Ljubljana.
gnt-61556
Tegelj Boštjan, Iška loka 4, Ig, potni list,
št. BA 882859, izdala UE Ljubljana.
gns-61657
Tilinger Marjan, Kidričeva 30, Koper Capodistria, potni list, št. BA 384163.
gnn-61708
Tomaževič Savnik Magdalena, Alešovčeva 32, Ljubljana, potni list, št. AA 307595,
izdala UE Ljubljana. gnd-61468
Tomše Jožica, Dobeno 4, Brežice, potni
list, št. BA 269690, izdala UE Brežice.
gnt-61727
Tonejec Ajda, Bohinjska Bela 129, Bohinjska Bela, potni list, št. BA 819522.
gnd-61943
Torbić Mile, Prušnikova ulica 6, Ljubljana, potni list, št. BA 135354, izdala UE
Ljubljana. gnp-61856
Toromanovič Elvir, Potoče 19, Dobravlje, potni list, št. BA 975944, izdala UE
Ajdovščina. gnf-61466
Trivundža Milan, Pševska 54, Kranj, potni list, št. BA 942018, izdala UE Kranj.
gnn-61587
Tuta Milena, Celovška cesta 85, Ljubljana, potni list, št. AA 334088, izdala UE
Ljubljana. gni-61438
Urbič Nina, Jamska ulica 25, Mirna Peč,
potni list, št. BA 928275, izdala UE Trebnje. gno-61482
Verbošt Aleš, Mladinska ulica 12, Gornja Radgona, potni list, št. BA 757714, izdala UE Gornja Radgona. gno-61682
Vidmar Lojze, Brdo 6, Dornberk, potni
list, št. BA 688057, izdala UE Nova Gorica.
gnh-61714

Osebne izkaznice
Adamlje Andrej, Polje pri Vodicah 12,
Vodice, osebno izkaznico, št. 257538.
gnw-61674
Aleksejev Alenka, Betnavska 13, Maribor, osebno izkaznico, št. 152571.
gnz-61796
Babić Nevenka, I. Suliča 16/a, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
187254. gno-61832
Bajde Romeo, Jenkova 15, Velenje, osebno izkaznico, št. 730989. gnk-61536
Baloh Boštjan, Borjana 103, Breginj,
osebno izkaznico, št. 42815. gnc-61719
Barbarič Štefan, Ulica Štefana Kovača
98, Turnišče, osebno izkaznico, št.
240760. gne-61942
Baškovč Magdalena, Špital 3, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 403173.
gne-61717
Belca Alenka, Pleterje 53, Lovrenc na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
289858. gnb-61945
Berko Sebastian, Lavtarjeva 7/c, Maribor, osebno izkaznico, št. 13905.
gnl-61535
Bobanović Olga, Hrvatini 18/d, Ankaran
- Ankarano, osebno izkaznico, št. 572754.
gnr-61829
Bonić Davor, Vrhpolje 44, Moravče, osebno izkaznico, št. 736971. gng-61915
Capuder Alojzij, Ulica 7. Avgusta 30, Dob,
osebno izkaznico, št. 289770. gne-61867
Dolenc Stanislav, Bukov vrh nad Visokim
11, Polhov Gradec, osebno izkaznico, št.
96738. gnf-61491
Domanjko Dragotin, Janžev vrh 77/a,
Radenci, osebno izkaznico, št. 705892.
gnq-61834
Drašković Nuša, Prušnikova 18, Maribor, osebno izkaznico, št. 46539.
gnw-61899
Drofenik Sanja, Ul. XIV. divizije 44, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
407079. gnt-61531
Džambić Jasmin, Prvomajska ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 433553.
gnb-61745
Fabjančič Andrej, Dolenjska cesta 45/f,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 241729.
gnv-61650
Fedran Darja, Gladomes 9, Šmartno na
Pohorju, osebno izkaznico, št. 171976.
gnk-61811
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Kurnik Tomaž, Šentvid pri Stični 85, Šentvid pri Stični, osebno izkaznico, št.
256146. gnf-61766
Kušar Maja, Plečnikova 2, Maribor, osebno izkaznico, št. 338815. gns-61678
Lamut Milan, Dramlje 9/b, Dramlje, osebno izkaznico, št. 145849. gnz-61596
Lapornik Peter, Polakova ulica 17, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 339918.
gnp-61831
Lečnik Vera, Tržaška 55, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 37005. gnu-61551
Lindič Elizabeta, Šegova 16, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 551750.
gnb-61845
Lipovšek Igor, Moškričeva 30, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 597783.
gnb-61445
Logar Bojan, Draga 34, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 699828. gnw-61499
Magerl Terezija, Maroltova 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 428682.
gni-61888
Marn Jožef, Mala Kostrevnica 29, Šmartno pri Litiji, osebno izkaznico, št. 201029.
gne-61767
Martini Jožef, Novo naselje 8, LjubljanaDobrunje, osebno izkaznico, št. 790680.
gny-61722
Matičič Peter, Partizanska 51, Rakek,
osebno izkaznico, št. 369035. gnk-61886
Mavsar Vjeloslava, Tugomerjeva 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 75521.
gnq-61405
Metež Janez, Nova lipa 25, Vinica, osebno izkaznico, št. 351713. gnj-61891
Modic Ivan, Notranjska 54, Logatec,
osebno izkaznico, št. 801545. gnp-61656
Mozetič Avrelija, Ul. Maria Kogoja 24,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 95663.
gnx-61477
Možina Uroš, Stara Oselica 21, Sovodenj, osebno izkaznico, št. 561663.
gnp-61731
Mujakić Fikreta, Jakčeva 43, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 664195. gnq-61780
Murko Sabina, Spodnja Hajdina 76, Hajdina, osebno izkaznico, št. 402621.
gno-61707
Nartnik Marko, Devce 11, Dobrova, osebno izkaznico, št. 357704. gnv-61454
Nebec Zlata, Dolenjska cesta 408, Škofljica, osebno izkaznico, št. 682959.
gnr-61604
Novak Miran, Zgornja Besnica 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 376578.
gni-61988
Pangršič Mitja, Gunceljska cesta 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 27256.
gnl-61960
Pašić Muhiba, Društvena ulica 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 65877.
gnl-61510
Pečnik Vladimir, Ulica 7. avgusta 23,
Dob, osebno izkaznico, št. 714975.
gne-61692
Penca Jernej, Vodovodna cesta 30, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 355328.
gnp-61956
Perme Janez, Velike češnjice 47, Šentvid pri Stični, osebno izkaznico, št. 743210.
gnc-61769
Petaci Branko, Mekinje, Ulica Dr. Tineta
Zajca 13/a, Kamnik, osebno izkaznico, št.
802926. gno-61732
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Pirih Frančiška, Kremžarjeva ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 715399.
gno-61982
Pirnat Anica, Linhartova 66, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 437982. gne-61917
Plevčak Maja, Miklošičeva ulica 1, Celje, osebno izkaznico, št. 544534.
gnt-61527
Podreka Zdenko, Ulica Molniške čete 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 839488.
gnf-61716
Podržaj Gvajc Anica, Staje 18/a, Ig, osebno izkaznico, št. 114824. gne-61821
Polajnar Janja, Smledniška 95, Kranj,
osebno izkaznico, št. 770560. gny-61797
Polc Franc, Spodnji Slemen 54/b, Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
711023. gnr-61904
Potočnik Klavdija, Poljčane, Laporska c.
11, Poljčane, osebno izkaznico, št. 56708.
gny-61497
Potrč Marjana, Muzejski trg 2/a, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 802165. gnu-61826
Primožič Romana, Selanov trg 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 276609.
gnr-61404
Prosenc Anita, Cesta komandanta Staneta 9, Litija, osebno izkaznico, št. 508706.
gni-61563
Rajterič Aleš, Ločnikarjeva 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 198179.
gnh-61614
Rant Jerneja, Dašnica 109, Železniki,
osebno izkaznico, št. 255963. gno-61957
Ratnik Alojz, Kavčičeva 28, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 695497. gnd-61893
Reven Joško, Rovte 54, Rovte, osebno
izkaznico, št. 750226. gnl-61685
Ribežil Klemen, Litostrojska 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 152988.
gnw-61574
Ribič Jasna, Podgorje pod Čerinom 9,
Frankolovo, osebno izkaznico, št. 265730.
gnc-61944
Rojko Martin, Brilejeva ulica 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 468529.
gnw-61824
Rupreht Vida, Teslova ulica 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 71071.
gnf-61916
Sazonov por. Korošec Nina, Cesta na
Mele 10, Brezovica pri Ljubljani, osebno
izkaznico, št. 418938. gnn-61983
Sevšek Barbara, Malči Beličeve 69, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 86690.
gnn-61458
Sivec Andrej, Iška loka 32, Ig, osebno
izkaznico, št. 760882. gns-61803
Smogavec Dragica, Hraše 6, Smlednik,
osebno izkaznico, št. 497075. gnp-61581
Smrkolj Miha, Šentožbolt 1, Trojane,
osebno izkaznico, št. 243198. gng-61965
Strnad Tanja, Ilirska 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 381275. gne-61817
Šabanov Sašo, Kodrova 26, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
349867.
gnj-61512
Šavora Miro, Maroltova 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 732224. gni-61963
Škofic Martina, Vir, Litijska ulica 1/a, Domžale, osebno izkaznico, št. 208356.
gnw-61653
Školaris Dolfe, Gregorčičeva 5, Dobrovo v Brdih, osebno izkaznico, št. 406045.
gni-61463

Škrabl Andreja, Preglov trg 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 695429. gny-61422
Štaudohar Nik, Brezovica pri Predgradu
10, Kočevje, osebno izkaznico, št. 903572.
gnd-61968
Tilinger Marjan, Kidričeva 30, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 308295.
gnm-61709
Tomažič Marijan, Cesta 5. maja 15, Logatec, osebno izkaznico, št. 649855.
gng-61465
Torkar Rok, Koritno 33, Bled, osebno
izkaznico, št. 246691. gnw-61849
Udovč Samo, Dunajska cesta 194, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 86775.
gnn-61958
Urbič Nina, Jamska ulica 25, Mirna Peč,
osebno izkaznico, št. 213710. gnn-61483
Vavpotič Marija, Količevo 42, Domžale,
osebno izkaznico, št. 444409. gnu-61951
Vehar Janko, Osojna pot 3, Izola - Isola,
osebno izkaznico, št. 782200. gnk-61611
Zakrajšek Čahuk Karolina, Cesta XIV. divizije 5, Maribor, osebno izkaznico, št.
304909. gnz-61450
Zavašnik Alenka, Trebinjska 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 889289.
gny-61822
Zemljak Ana, Koseskega 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 583153. gnb-61970
Zrnec Ljudmila, Varaždinska 4, Ormož,
osebno izkaznico, št. 577170. gng-61840
Žavbi Andrej, Zbilje 61/b, Medvode,
osebno izkaznico, št. 647822. gni-61713
Žumer Marija, Dvorje 63, Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico, št. 556571.
gnc-61444
Žvan Doris, Zoisova 21, Bohinjska Bistrica, osebno izkaznico, št. 731395.
gnc-61544

Vozniška dovoljenja
Adamlje Andrej, Polje pri Vodicah 12,
Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1213842, reg. št. 221734, izdala UE
Ljubljana. gnx-61673
Albreht Matjaž, Stanežiče 3/f, LjubljanaŠentvid, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 320949, reg. št. 25725, izdala UE
Ljubljana. gnn-61508
Alibašić Meho, Kranjska cesta 4/b, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 5886, izdala UE Kamnik.
gnd-61593
Aljančič Žiga, Spodnje Pirniče 24/g, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1353660, reg. št. 185879, izdala UE Ljubljana. gny-61947
Ambrožič Jaka, Žerjavin 2, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 37650,
izdala UE Novo mesto. gno-61782
Babič Nevenka, I. Suliča 16/a, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 26117. gno-61757
Babić Živko, Pot k Savi 47/b, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
931663, reg. št. 21413, izdala UE Ljubljana. gnw-61703
Balažek Bojan, Užiška ulica 19, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10076, izdala UE Ljutomer. gnw-61624
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št. 25612, izdala UE Škofja Loka.
gnv-61525
Družina Alenka, Levstikova ulica 1, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6650, izdala UE Logatec. gnq-61930
Džambić Jasmin, Prvomajska ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 63608, reg. št. 173046, izdala UE
Ljubljana. gnc-61744
Džinić Amin, Mencigerjeva 6, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. S 1175313, izdala
UE Jesenice. gnz-61946
Fabijan Marija, Grgarske ravne 53, Grgar, vozniško dovoljenje, reg. št. 24757,
izdala UE Nova Gorica. gnc-61419
Fantinič Grozdan, II. prekomorske brigade 33/e, Koper - Capodistria, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 23850.
gni-61417
Fedran Darija, Gladomes 9, Zgornja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15184, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnn-61633
Firbos Marija, Stagne 11, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 529602,
reg. št. 8041. gnw-61474
Flego Dorjan, Marezige 2/c, Marezige,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
18788, izdala UE Koper. gnl-61410
Flego Morena, Marezige 2/c, Marezige,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
29023, izdala UE Koper. gnk-61411
Flisar Drago, Tešanovci 30, Moravske
Toplice, vozniško dovoljenje, št. 13099.
gny-61622
Frantar Miha, Pod Lazami 47, Šempeter
pri Gorici, vozniško dovoljenje, št. 27263.
gno-61607
Gabrovšek Blaž, Poljanska cesta 36/a,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 27484, izdala UE Škofja Loka.
gnb-61470
Gajšek Dejan, Draga 16, Štore, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1430901,
reg. št. 47653. gns-61528
Gams Boris, Runkova ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
688689, reg. št. 25829, izdala UE Ljubljana. gnk-61686
Gerdina Tomaž, Šmarska cesta 13, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1370938, reg. št. 41554, izdala UE Ljubljana. gny-61747
Gerlica Metod, Biška vas 22, Mirna Peč,
vozniško dovoljenje, kat. ABCE, št.
145238, izdala UE Ljubljana. gnt-61631
Gmajner Pavla, Cesta v Šmartno 4, Vojnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
01225575, reg. št. 23893. gnr-61929
Golja Aleš, Cesta na Markovec 12, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, št.
18965, izdala UE Koper. gnx-61873
Gornik Danijela, Gosposvetska 8, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10091.
gns-61728
Grager Tatjana, Zg. Vižinga 38, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10180, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnw-61449
Grešak Jurij, Podšmihel 12, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6973, izdala
UE Laško. gnh-61739
Grošelj Blanka, Clevelandska ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 1137412, reg. št. 215847, izdala UE
Ljubljana. gnq-61755
Gumzej Marko, Sr. vas 97/d, Srednja
vas v Bohinju, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1448734, reg. št. 23427.
gny-61872
Guštin Gregor, Grajska pot 8, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13121,
izdala UE Kočevje. gnp-61606
Hafner Vida, Sv. Duh 69, Škofja Loka,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 60/2001. gns-61553
Hočevar Milena, Završje 17, Podlehnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
841577, reg. št. 86528, izdala UE Ljubljana. gnc-61694
Horvat Jernej, Gorišnica 21, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 38899,
izdala UE Ptuj. gnr-61779
Hrastar Ivan, Školova 4, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 5210, izdala UE Novo mesto. gnt-61427
Hriberšek Igor, Klanska ulica 8, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1011630, reg. št. 143351, izdala UE Ljubljana. gnc-61969
Hrvatin Ester, Emilia Driolia 8, Izola Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7892, izdala UE Izola. gnq-61630
Jarm Alojzij, Dolga njiva pri Šentlovrencu
9, Velika Loka, vozniško dovoljenje, kat.
FGH, št. S 564648, reg. št. 266, izdala UE
Trebnje. gng-61815
Jeraj Markoja Vanja, Zaloška cesta 83,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1341089, reg. št. 128626, izdala UE
Ljubljana. gnu-62001
Jovanovič Tomislav, Kočevarjeva 6, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
37176, izdala UE Novo mesto. gnn-61783
Junc Bernarda, Gor. mokro polje 8, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 23674, izdala UE Novo mesto.
gnu-61426
Kandare Franc Martin, Trebenče 1/a,
Cerkno, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 757410, reg. št. 5046, izdala UE
Idrija. gnv-61754
Karoli Franc, Bakovci, Poljska 13, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
25034. gnp-61431
Kavs Vladimir, Prešernova cesta 24, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 5806, izdala UE Gornja Radgona. gns-61778
Kelbl Barbara, Boh. Bela 12, Bohinjska
Bela, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
57070, reg. št. 20460. gnd-61493
Kelvišar Bogdan, Kropa 31/b, Kropa,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 57191,
reg. št. 16222. gnc-61473
Kirbiš Jožef, Zgornja Hajdina 71, Hajdina, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 30593, izdala UE Ptuj. gnz-61546
Klančnik Darja, Čadramska vas 45, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21341, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnz-61871
Kleindienst Katja, Zelena pot 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
732351, reg. št. 143724, izdala UE Ljubljana. gnj-61812
Klepec Andrej, Papeži 1, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
10934, izdala UE Kočevje. gnk-61511
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Baloh Boštjan, Borjana 103, Breginj, vozniško
dovoljenje,
št.
1181982.
gnv-61625
Ban Franc, Cerej 21, Ankaran - Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5707, izdala UE Koper. gnm-61609
Benčina Henigman Jana, Kamnikarjeva
ulica 19, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1363802, reg. št. 232111,
izdala UE Ljubljana. gnk-61961
Berlot Urška, Erjavčeva 24, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, št. 8215.
gnt-61877
Beškovnik Miran, Škale 190, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1257652, reg. št. 21185, izdala UE Velenje. gny-61897
Bešlagić Nusret, Cesta maršala Tita
76/a, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
BCFGH, št. S 461210, izdala UE Jesenice. gnw-61524
Blatnik Maja, Gorjupova ulica 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1459096, reg. št. 222569, izdala UE Ljubljana. gnd-61668
Bojović Rajko, Pot na mah 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1106718, reg. št. 136799, izdala UE Ljubljana. gnk-61561
Bonić Nino, Beblerjev trg 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064835, reg. št. 183153, izdala UE Ljubljana. gnd-61918
Bračun Janko, Šolska cesta 5/a, Brestanica, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. 1761, izdala UE Krško. gny-61647
Bržan Rok, Vojkova cesta 91, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
846379, reg. št. 197883, izdala UE Ljubljana. gne-61592
Buček Simon, Serdica 93, Rogašovci,
vozniško dovoljenje, št. 33467. gnu-61876
Capuder Alojzij, Ulica 7. Avgusta 30,
Dob, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S
701878, reg. št. 2060, izdala UE Domžale. gnd-61868
Capuder Irena, Preserje VI/12, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
32115, reg. št. 21795, izdala UE Domžale. gnq-61730
Colarič Leopold, Jablance 17, Kostanjevica na Krki, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 1806, izdala UE Krško.
gnx-61648
Crnkić Elvis, Ulica Staneta Bokala 14,
Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S
1412779. gnp-61781
Černelč Matej, Dobrna 34/f, Dobrna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
881865, reg. št. 34548. gnp-61710
Čolig Štefan, Bratonci 44/a, Beltinci, vozniško dovoljenje, reg. št. 6730.
gno-61407
Čotar Gregor, Ulica Bazoviške brigade
6, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, št. S
662441, reg. št. 13854. gnt-61627
Dolinšek Drago, Novi Log 21, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1821,
izdala UE Hrastnik. gns-61632
Doljak Zoran, Kettejeva ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1215808, reg. št. 85324, izdala UE Ljubljana. gnn-61908
Drmota Peter, Podjelovo Brdo 28, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
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Klešnik Božo, Podreber 40, Polhov Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
293339, reg. št. 88030, izdala UE Ljubljana. gnz-61921
Knafelc Alenka, Kvedrova cesta 36, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1266585, reg. št. 195777, izdala UE Ljubljana. gni-61613
Knežar Vinko, Otiški vrh 109/b, Dravograd, vozniško dovoljenje, kat. ABGFH, reg.
št. 1489. gnl-61789
Kobal Dušan, Trtnikova ulica 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S 613192, reg. št. 175495, izdala UE Ljubljana. gnx-61698
Kobula Damjan, Križni vrh 65, Laporje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 19511.
gnd-61793
Kolenko Dario, Vošnjakova 3, Zgornja
Polskava, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 20423. gni-61413
Korajac Izet, Dajnkova ulica 54, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št.
S 769423, reg. št. 69829, izdala UE Ljubljana. gni-61588
Korelc Aleš, Medno 32, Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1244543, reg. št. 207661, izdala UE Ljubljana. gnn-61733
Kovač Andraž, Turjaško naselje 12, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12841, izdala UE Koćevje. gnp-61406
Kovše Marica, Janškovo Selo 9, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
285954, izdala UE Žalec. gno-61507
Kralj Savo, Krožna cesta 2, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
42048. gne-61567
Kristančič Andrej, Plešivo 20, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje. gnf-61791
Križnik Dušica, Trobni dol 42, Šentrupert, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
491356, izdala UE Laško. gnm-61934
Kulauzović Emira, Ulica Marje Boršnikove 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1193842, reg. št. 214350,
izdala UE Ljubljana. gny-61997
Lampič Uršula, Pot v smrečje 34, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 62/2001. gnl-61810
Lapornik Peter, Polakova ulica 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1107296, reg. št. 211672, izdala UE Ljubljana. gnq-61830
Lavrič Ines, Tržaška 49/c, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7513,
izdala UE Postojna. gnm-61409
Likar Tjaša, Pod Škabrijelom 38, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. gnd-61618
Lindič Mateja, Celovška cesta 179, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
42223, reg. št. 119072, izdala UE Ljubljana. gni-61938
Lipošek Zdravko, Olimje 54, Podčetrtek, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
12902, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnz-61746
Lipovac Karlo, Parecag 165, Sečovlje Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 97, izdala UE Piran. gnw-61874
Ljubi Robert, Drama 1/a, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28488, izdala UE Novo mesto. gnf-61866
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Logan Daša, Ulica V. prekomorske brigade 2, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 43463. gnh-61864
Lužar Sonja, Celovška cesta 181, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
732713, reg. št. 61018, izdala UE Ljubljana. gnm-61459
Makarič Nada, Golniška cesta 20, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1078402, reg. št. 30537. gnj-61787
Maksumić Edina, Sarajevo, BIH, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1352273,
reg. št. 232030, izdala UE Ljubljana.
gnc-61598
Malahovsky Grega, Beethovnova ulica
4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1420919, reg. št. 237616, izdala UE
Ljubljana. gnj-61762
Mandić Jasminka, Trg mladinskih delovnih brigad 10, Ljubljana, preklic vozniškega
dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št.
17/2000. gnl-61735
Martini Jožef, Novo naselje 8, LjubljanaDobrunje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 23152, izdala UE Ljubljana.
gnj-61720
Mavrič Martin, Bevkova 56, Ankaran Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 43818, izdala UE Koper. gnt-61802
Menih Uršula, Toplšica 50/a, Topolšica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1382290, reg. št. 18766, izdala UE Velenje. gnx-61577
Mervic Egon, Za gradom 1, Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 532827,
reg. št. 404, izdala UE Idrija. gns-61578
Miklavc Anton, Nizka 21, Rečica ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
reg. št. 3230, izdala UE Mozirje.
gnw-61699
Mišković Tina, Vogelna ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1491460, reg. št. 245190, izdala UE Ljubljana. gnb-61570
Mlakar Slavko, Pražakova 16, Ljubljana,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 60/2001. gnj-61437
Mrovš Ivo, Brestanica, Na Dorcu 16,
Brestanica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 17555. gnv-61500
Mujić Nermin, Koroška ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1134451, reg. št. 214504, izdala UE Ljubljana. gnk-61486
Nebec Zlata, Dolenjska cesta 408, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
388987, reg. št. 177343, izdala UE Ljubljana. gns-61603
Novak Emil, Iršičeva ulica 6, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 880140,
reg. št. 40728. gnu-61751
Oblak Simon, Zaloška cesta 92, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1491045, reg. št. 249095, izdala UE Ljubljana. gny-61972
Ostervuh Vladislav, Florjan 168, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
531679, reg. št. 5648, izdala UE Velenje.
gnv-61725
Pahulje Alenka, Žimarice 46, Sodražica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8861, izdala UE Ribnica. gnf-61441
Pangerc Olga, Hrenovice 28/a, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
4481. gnf-61566

Pangršič Mitja, Gunceljska cesta 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1050039, reg. št. 157805, izdala UE
Ljubljana. gnm-61959
Parma Andrej, Rožna dolina, Cesta X/2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1524606, reg. št. 167578, izdala UE
Ljubljana. gnn-61808
Parovel Aldo, Prade cesta XV/21, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 16814. gnj-61612
Parovel Irena, Prade, Cesta XV/21, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 7383. gng-61615
Pašić Muhiba, Društvena ulica 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1065366, reg. št. 210139, izdala UE Ljubljana. gnm-61509
Pavlič Uroš, Finžgarjeva 11, Dob, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 675513, reg.
št. 26308, izdala UE Domžale. gnv-61950
Pečnik Vladimir, Ulica 7. avgusta 23,
Dob, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
328407, reg. št. 26539, izdala UE Domžale. gnd-61693
Penca Jernej, Vodovodna cesta 30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
15300, reg. št. 52789, izdala UE Ljubljana. gns-61953
Penko Igor, Vilharjeva 53, Pivka, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št.
3432, izdala UE Postojna. gnf-61541
Peric Borut, Ul. 7. maja 12, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11470, izdala UE Sežana. gnv-61425
Perko Robert, Primča vas 14, Zagradec, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1173995, reg. št. 20022, izdala UE Grosuplje. gny-61626
Perme Martin, Planina 205, Planina, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 2837.
gne-61792
Perne Kristina, Sejmiška 22, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1111042, reg. št. 21588, izdala UE Domžale. gng-61440
Petek David, Hardek 16, Ormož, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št.
9111. gnh-61414
Petrevčič Jožko, Gradnikove brigade 49,
Nova
Gorica,
vozniško
dovoljenje.
gnf-61616
Pirih Frančiška, Kremžarjeva ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 448426, reg. št. 57368, izdala UE
Ljubljana. gnp-61981
Plaznik Helena, Praznikova ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
846501, reg. št. 157143, izdala UE Ljubljana. gnz-61496
Plaznik Tomaž, Praznikova ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
844643, reg. št. 88091, izdala UE Ljubljana. gnx-61498
Plevčak Maja, Miklošičeva 1, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1339261,
reg. št. 46425. gnf-61741
Podreka Zdenko, Ulica Molniške čete 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1051225, reg. št. 58363, izdala UE
Ljubljana. gng-61715
Pogačar Luka, Ulica Minke Bobnar 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1369137, reg. št. 232981, izdala UE
Ljubljana. gne-61992
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Skrbnik Luka, Mezgovci ob Pesnici
42/b, Dornava, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 42891, izdala UE Ptuj. gnb-61620
Slak Jernej, Trubarjeva cesta 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1103653, reg. št. 184613, izdala UE Ljubljana. gnc-61669
Stambolec Rok, Gregorčičeva 2, Jesenice,
vozniško
dovoljenje,
št.
S
001336687,
izdala
UE
Jesenice.
gnt-61602
Stankić Goran, Gradišnikova 20, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
13081, izdala UE Vrhnika. gnh-61439
Susič Dea, Andreja Kumarja 1, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7907, izdala UE Nova Gorica. gnb-61770
Šabanov Sašo, Kodrova ulica 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
932793, reg. št. 153455, izdala UE Ljubljana. gny-61472
Šantl Franja, Kremžarjeva 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
970847, reg. št. 104464, izdala UE Ljubljana. gny-61447
Šebenik Andrej, Na hribih 40, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. 1319173.
gnx-61623
Šinkovec Dejan, Jurčkova cesta 145,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 139640, reg. št. 125125, izdala UE
Ljubljana. gnk-61836
Škrk Martin, Pod akacijami 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1212829, reg. št. 221265, izdala UE Ljubljana. gng-61590
Šnajder Martin, Postojnska ulica 25, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
845830, reg. št. 198610, izdala UE Ljubljana. gnj-61662
Špendal Maja, Praproše 16, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9176,
izdala UE Tržič. gni-61788
Špingler Danijel, Gradac 128, Gradac,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1431389, reg. št. 4520, izdala UE Metlika.
gnq-61955
Štokelj Stojan, 15. september 3, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABCH, št.
22546, izdala UE Nova Gorica.
gnm-61634
Štraus Boštjan, Pod gabri 1, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1200349, reg. št. 35539, izdala UE Celje.
gnh-61889
Štrukelj Goran, Ul. bratov Hvalič 49,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE
Nova Gorica. gnn-61433
Štular Tomaž, Zg. Dobrava 9/a, Kamna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1080620, reg. št. 20873. gnm-61434
Štupar Milena, CBE 44, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1497268,
reg. št. 3312, izdala UE Metlika.
gnn-61608
Šušteršič Jože, Žebnik 35, Radeče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 4585,
izdala UE Laško. gnd-61518
Tadina Gregor, Petrušnja vas 20, Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 20190, izdala UE Grosuplje. gnc-61994
Terzić Ešef, V. Kejžarja 36, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. S 961720, izdala
UE Jesenice. gnv-61825

Tičar Marjan, Hrastje 1, Kranj, duplikat
vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št. S
1303450, reg. št. 37090, izdala UE Kranj.
gnl-61760
Tilen Peter, Fiesa 24, Piran - Pirano,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11135.
gnn-61758
Toplikar Zorn Ksenija, Obmejna cesta
58, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, št. 27129, izdala UE Nova Gorica.
gns-61628
Torbić Mile, Prušnikova ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 480805, reg. št. 90469, izdala UE Ljubljana. gnq-61855
Torkar Rok, Koritno 33, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 1201346,
reg. št. 22624. gnj-61837
Treska Tamara, Preglov trg 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
885555, reg. št. 133336, izdala UE Ljubljana. gnf-61941
Tušar Zoran, Trstenjakova 12, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 28113.
gnt-61777
Vanič Blanka, Glavarjeva ulica 45, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
850433, reg. št. 75801, izdala UE Ljubljana. gnl-61585
Vehar Janko, Osojna pot 3, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 5834,
izdala UE Izola. gnl-61610
Venek Franc, Aškerčeva 14, Šoštanj,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 60/2001. gnm-61534
Vengust Jožef, Petrovičeva 11, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 58/2001. gno-61557
Vodišek Cvetka, Veliko Širje 39, Zidani
Most, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
490930, izdala UE Laško. gnk-61861
Volfand Zvonimir, Pri malem kamnu 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 689025, reg. št. 138197, izdala UE
Ljubljana. gnn-61833
Voljkar Jože, Zgornji Tuhinj 38/a, Laze v
Tuhinju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3485, izdala UE Kamnik. gni-61738
Vrabec Sanja, Preserje 34, Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 730572,
reg. št. 197103, izdala UE Ljubljana.
gng-61494
Vuk Urška, Kriška ul. 10, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1194798,
reg. št. 48901, izdala UE Kranj. gnc-61569
Vukelić Ivan, Miklošičeva 65, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 33160.
gnq-61430
Zabukovšek Anton, Žiče 4, Loče pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8565. gnx-61423
Zajc Damijan, Ribče 35, Kresnice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1198950,
izdala UE Litija. gnh-61814
Zarić Miloš, Prušnikova 59, Ljubljana,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 60/2001. gnr-61554
Zbičajnik Danijel, Stari trg 272/a, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 7575, izdala UE Slovenj Gradec.
gnp-61756
Zdjelar Darko, Cesta na Svetje 9, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
480746, reg. št. 81606, izdala UE Ljubljana. gnw-61749
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Polajnar Janja, Smledniška 15, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
804474, reg. št. 37276. gnc-61619
Poljak Denis, Kraška cesta 75, Divača,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 14291,
izdala UE Sežana. gnr-61629
Potočnik Mitja, Lukovica pri Domžalah
2/a, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1219397, reg. št. 25681, izdala UE Domžale. gnl-61689
Požar Podlesnik Senja, Brilejeva ulica
14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1051746, reg. št. 171340,
izdala UE Ljubljana. gnf-61820
Primožič Romana, Selanov trg 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1368230, reg. št. 232784, izdala UE Ljubljana. gns-61403
Prodan Željko, Lokev 4/c, Lokev, vozniško dovoljenje, kat. ABCEDFGH, št. 7050,
izdala UE Sežana. gnp-61785
Prodan Željko, Lokev 4/c, Lokev, vozniško dovoljenje, kat. BCDE, št. 20, izdala
UE Sežana - inštruktorsko dovoljenje.
gno-61786
Raduha Bojan, Pod Logom 19, Turnišče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
13563, izdala UE Lendava. gnt-61702
Rajh Tatjana, Litmerk 16/a, Ormož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9082.
gng-61415
Rančigaj Viktor, Pernovo 37, Žalec, potrdilo o opravljenem CPP, št. 793, H, izdala
UE Žalec. gnr-61933
Rant Aleš, Smledniška 6, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1375321,
reg. št. 46174, izdala UE Kranj. gno-61432
Repič Renata, Kicar 1, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 38274, izdala UE Ptuj. gny-61547
Reven Joško, Rovte 54, Rovte, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 4359,
izdala UE Logatec. gnm-61684
Rojc Darjan, Na otoku 4, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 35134,
izdala UE Celje. gnb-61595
Rojko Martin, Brilejeva ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1043459, reg. št. 99622, izdala UE Ljubljana. gnx-61823
Rozman Frančiška, Šalek 86, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1195826, reg. št. 27258, izdala UE Velenje. gnj-61862
Rozman Mojca, Brilejeva ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1372046, reg. št. 236108, izdala UE Ljubljana. gnv-61575
Rozman Vrhovec Vladimira, Hruševska
cesta 56/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 565356, reg. št. 192941,
izdala UE Ljubljana. gnh-61564
Salobir Danijel, Škofja vas 3, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 11318.
gns-61503
Seitl Olga, Stanetova 54, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1340119,
izdala UE Velenje. gnu-61501
Sivec Andrej, Iška loka 32, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1503372,
reg. št. 241883, izdala UE Ljubljana.
gno-61807
Skof Goran, Veluščkova 6, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
3029, izdala UE Izola. gnz-61471
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Zubonja Mijo, Archinetova ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1287018, reg. št. 47139, izdala UE Ljubljana. gns-61978
Zupan Darja, Senično 59, Križe, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8361.
gng-61790
Zupan Jernej, Krnica 47, Zgornje Gorje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1303677, reg. št. 22241. gnl-61435
Zupanc Matej, Začret 7, Škofja vas, vozniško dovoljenje, kat. A-125, GH, št. S
1399656, reg. št. 44076. gnr-61704
Zver Zdenka, Lipa 64, Beltinci, vozniško
dovoljenje, reg. št. 28230. gns-61428
Žagar Simon, Cesta pod tičnico 17, Rakek, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
10079, izdala UE Cerknica. gnj-61987
Žavbi Andrej, Zbilje 61/b, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
246316, reg. št. 67142, izdala UE Ljubljana. gnk-61711
Žiberna Tibor, Prešernova 2/c, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
9571. gns-61878
Žičkar Blaž, Na Dobravi 2, Litija, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1432917,
izdala UE Litija. gnu-61555

Zavarovalne police
Čuk Rupnik Jasna, Dunajska cesta
184/a, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101355048, izdala zavarovalnica Slovenica. gnl-61514
Guštin Gorazd, Celovška cesta 28/a,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 763114,
izdala zavarovalnica Tilia. gni-61513
Elektra Trg d.o.o. Kosarjeva ulica 8,
2000 Maribor, preklicuje zavarovalne police Slovenica, in sicer polica AO št. 399375
in polico KASKO št. 49100 za tovorno vozilo Ford Tranzit MB U9-910, last ELEKTRA
TRG d.o.o. Maribor. Ob-53128
Jurko Damjan, Lopatnik del 5, Velenje,
zavarovalno polico, št. 329380, izdala zavarovalnica Slovenica. gny-61572
Kadragič Saša, Kajuhova ulica 4, Črnomelj, zavarovalno polico, št. 303841, izdala zavarovalnica Slovenica. gnb-61645
Kavalič Boris, Adamičeva ulica 12, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 404521, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gni-61663
Kovačič Dušan, Raka 51, Raka, zavarovalno polico, št. 333956, izdala zavarovalnica Slovenica. gnm-61559
Krekova zavarovalnica, d.d. Ljubljana,
preklicuje zavarovalne police – od številke
403551 do vključno s številko 403570; –
od številke 504576 do vključno s številko
504595. Ob-53125
Ladinek Tomaž, Pod gozdom, Cesta
V/12, Grosuplje, zavarovalno polico, št.
721853, izdala zavarovalnica Tilia.
gnl-61539
Metelko Silvo, Na Gmajni 46, LjubljanaŠentvid, zavarovalno polico, št. 273663,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnf-61816
MICRO TEAM d. n. o., Andreja Bitenca
68, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
404635, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnf-61591
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Musar Vera, Veluščkova 4, Izola - Isola,
zavarovalno
polico,
št.
0851878.
gne-61642
Padjen Bojan, Tomšičeva 51, Slovenj
Gradec, zavarovalno polico, št. 98631.
gnq-61505
Smole Marko, Tržaška cesta 87/b, Logatec, zavarovalno polico, št. 743622, izdala zavarovalnica Tilia. gnh-61589
Stančič Milan, Metliška cesta 31, Črnomelj, zavarovalno polico, št. 673097, izdala zavarovalnica Tilia. gnz-61421
Štolcer Milena, Maistrova 9, Slovenj Gradec, zavarovalno polico, št. 340763, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnp-61506
Videmšek Klemen, Mestni trg 8, Škofja
Loka, zavarovalno polico, št. 341101, izdala zavarovalnica Slovenica. gnl-61560
Visočnik Aleksandra, Krčevina pri Vurbergu 8, Ptuj, zavarovalno polico, št.
545109, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnd-61568
Žagar Sabina, Matteottijeva 7, Piran Pirano, zavarovalno polico, št. 0890613 in
kasko zavarovanje, št. police 0245858.
gnp-61881
Žlak Marko, Partizanska cesta 19, Dol pri
Hrastniku, zavarovalno polico, št. 774660,
izdala zavarovalnica Tilia. gnr-61879
Žuraj Mario, A. Tovornika 10, Maribor,
zavarovalno polico, št. 364769, izdala zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor.
gni-61638

Spričevala
Bohinc Matjaž, Robičeva ulica 9, Ljubljana, spričevalo 4. letnika in maturitetno
spričevalo Gimnazije Brežice, izdano leta
1963. gnh-61664
Čargo Izidor, Banjšice 29, Grgar, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne avtomehaniške šole, Elektrogospodarskega šolskega centra Branko Brelih Nova Gorica,
št. 3145, izdano v Novi Gorici 30. 7. 1975.
gne-61742
Dolinar Urška, Kopališka 8/c, Škofja
Loka, indeks, izdala Visoka šola za socialno
delo. gnu-61726
Gostiša Janez, Tržaška cesta 9, Logatec, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Postojna, št. 13, izdano 19. 6. 1966.
gnt-61652
Ipša Martina, Ul. 5. prekomorske 9, Ptuj,
spričevalo o končani OŠ Olge Meglič Ptuj,
izdano leta 1997. gnw-61424
Jenko Mateja, Regentova 26, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Šentvid, izdano leta 2000. gnn-61658
Kapelj Franc, Babno Polje 8, Cerknica,
spričevalo za voznika motornih vozil, izdala
Šola za voznike motornih vozil Ježica, izdano leta 1972. gnk-61761
Lahajnar Uroš, Kopališka ulica 6, Kranj,
spričevalo 3. letnika Ekonomske gimnazije
v Kranju, izdano leta 2000. gno-61882
Lenko Gorazd, Valvasorjeva 58, Celje,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Celje,
strojni tehnik, izdano 22. 6. 1998.
gni-61863
Lipovšek Mihael, Reboljeva 13, Ljubljana, Potrdilo o aktivnem znanju angleškega

jezika št. 1595, izdano leta 1993.
gnm-61659
Lužar Milan, Mrčna sela 42, Koprivnica,
zaključno spričevalo Srednje gradbene in
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1994. gnv-61600
Mikulič Darko, Slovenska vas 34, Kočevje, spričevalo o zaključnem izpitu Centra
za rehabilitacijo sluha in govora, št. 4, izdano leta 1980. gnc-61819
Pirnat Irena, Pot na Jošta 10, Kranj, diplomo Srednje Ekonomske šole Kranj, izdana 1987 na ime Bevk Irena. gnc-61469
Settomini Sara, Pobegova 6/a, Koper Capodistria, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Gian Rinaldo Carli. gnh-61764
Tamše Tanja, Cesta na Dobrovo 100,
Celje, indeks, št. 18970911, izdala Filozofska fakulteta. gnu-61601
Tomšič Darko, Kozinova 10, Portorož Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra strokovnih šol v Ljubljani, št. 1396,
izdano leta 1967. gnx-61523
Učakar Kristina, Jeronim 17, Vransko,
spričevalo o končani OŠ Ivan Farčnik-Buč
Vransko, izdano leta 1982, izdano na ime
Skok Kristina. gny-61922
Vidonja Andrej, Dolenji Slaveči 112,
Grad, spričevalo o zaključnem izpitu SŠKM
Maribor, št. 32, izdano 24. 6. 1997.
gnn-61883
Zalar Metod, Omahnova 31, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje tehnične elektro šole v Ljubljani, št. 19, izdano leta 1964.
gnk-61586
Žužek Janez, Brodarjev trg 13, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu TSŠ strojne šole v Ljubljani, št. 134, izdano 29. 8.
1977. gnf-61641

Ostali preklici
Adler Jožef, Jablanica 17/b, Boštanj, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1094868. gnr-61683
AVTO TREBNJE d.o.o., Glavarjeva 10,
Trebnje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0307521 za vozilo Clio
1,6 RXE, št. šasije VF1BB0D0F17874672.
gnt-61852
AVTOMARKET d.o.o., Dunajska cesta
421, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1000461.
gnv-61579
AVTOTRI Kranj d.o.o., Rupa 38, Kranj,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1005985. gni-61538
BAJC d.o.o., Goriška 56, Ajdovščina,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1022215. gnj-61487
BAJC d.o.o., Goriška 56, Ajdovščina,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0298456. gni-61488
BANKA CELJE D.D., Vodnikova 2, Celje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0137917. gnl-61485
Basta Pero, Naselje Slavka Černeta 14,
Kranjska
Gora,
delovno
knjižico.
gnz-61646
Berložnik Boštjan, Sp. Razbor 63/c, Šoštanj, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1035642. gny-61772
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Kuhelj Peter, Gornji Ajdovec 14, Dvor,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1024976. gnb-61520
Laznik Stanislav, Cesta padlih borcev
14a, Hrastnik, Investicijski kupon št.
002010. gnx-61798
LIV POSTOJNA D.D., Industrijska c. 2,
Postojna, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1007384 za vozilo
VW Sharran 1,9 GL TDI, št. šasije WVWZZZ7MZWV029637. gnj-61937
Logar Vincenc, Vreskovo 10/d, Trbovlje, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13 5781-00/94, izdala Luška kapitenija Koper. gnw-61453
Mahorič Peter, Varpolje 42, Rečica ob
Savinji, delovno knjižico, reg. št. 14507,
ser. št. 0425916, izdala UE Mozirje, dne
27. 9. 2000. gnv-61900
Malkič Gostimir, Ulica 21. oktobra 15,
Črnomelj, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1019734.
gng-61765
Manasijev Čedomir, Letališka cesta 2,
Ljubljana, delovno knjižico. gnj-61912
Marković Angelina, Štorje 56, Sežana,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1027366. gnt-61452
MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o., Železna
cesta 14, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1024466.
gng-61540
Miklavčič Jože, Gradenje 4/a, Šmarješke Toplice, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0254767.
gnc-61644
Morelj Franc, Neverke 27/a, Košana,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1030133. gnl-61635
Napotnik Zvonko, Gavce 75/a, Šmartno
ob Paki, dve delnici KRS Velenje št.
024671 in 024672. gno-61636
Nerat Mojca, Slovenska 7, Murska Sobota, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1009988. gnv-61550
Pajek Roza, Velike Dole 12, Trebnje,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1017990. gnb-61695
Pečarič Boris s.p. Avtoprevozništvo, Ferkova ulica 15, Maribor, original licence št.
003219/2753-ZR74/1997 za vozilo TAM
130T 11B z reg. oznako MB 91-24L, izdana 25. 11. 1997. gng-61665
Pekez Božo, Kolodvorska 6, Kanal, delovno knjižico. gnu-61776
Periško Marija, Tovarniška 7, Izola - Isola, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1018924. gng-61865
Perne Tomaž, Kvedrova cesta 7, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0118814. gnj-61562
Petek Rakočević Glorija, Ulica v Kokovšek 22, Ljubljana, delovno knjižico.
gnb-61420
Petrišič Marjan, Černetova ulica 6, Ljubljana, delovno knjižico. gnx-61923
Pogačnik Gorazd, Otoče 32, Podnart,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1023586. gnq-61880
Puš Gregor, Mlinarska pot 13, Novo mesto, Preklic dovoljenja za zaposlitev tujca št.
083819015 z dne 17.4.2001 izdano za
Marino Lipoščak. gnb-61799
Rejec Natalija, Bezina 99, Slovenske Konjice, delovno knjižico. gnw-61549

Repovž Bojan, Pot za Bistrico 17, Domžale, dovoljenje za uporabo pomorske UKV
postaje 02/09-8802/39, izdala Uprava za
pomorstvo Koper. gne-61617
Rome Dragica, Pod Trško goro 14, Novo
mesto, izkaznico vojnega veterana, št.
002674, izdala UE Novo mesto 22. 5.
1997. gnc-61677
Sajinčič Mojmir, Regentova 17, Piran Pirano, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1030437. gnj-61637
Sever Ljubomir, Vrhovlje 1/a, Dutovlje,
evidenčni list za čoln, št. 0048887 za čoln
z reg. oznako IZ-859. gnz-61771
Skuber Tereza, Zgornje Jezersko 77,
Zgornje Jezersko, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0304271.
gnu-61476
Snedic David, Orehovlje 1/a, Kranj, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1024903. gnn-61858
Spruk Urška, Steletova cesta 3, Kamnik, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1030007. gnj-61412
Šalamun Ana, Podvinci 118/b, Ptuj, delovno knjižico, izdano na ime Rašl Ana.
gnh-61639
Šeme Vladimir, Malo Trebeljevo 50, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-5756/00-99, VČ2926/99. gnv-61750
ŠEŠKO ključavničarstvo in kovaštvo, Socka 33, Nova Cerkev, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0118222.
gnb-61670
Škof Jakob, Kunaverjeva ulica 4, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1001688. gni-61813
Šlosar Samo, Maistrova ulica 1, Ilirska
Bistrica, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1001413.
gnw-61924
Tešić Gina, Rusjanov trg 5, Ljubljana,
Delovno knjžico na ime Miletič Gina.
gnt-61927
Trunk Primož, Perkova ulica 8, Kamnik,
delovno knjižico. gnx-61973
Uranjek Aleš, Ševlje 38, Škofja Loka,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0062252. gnk-61986
Urh Marko, Cankarjeva 16, Bled, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1030691. gnp-61456
Vertačnik Matjaž, Prisojna 9, Velenje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0111199. gnc-61594
Vilfan Stanislava, Trubarjeva cesta 81,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila št. A 1026867, Nissan
Micra
1.0,
št.
šasije
SJNEAAK11U3058510. gnj-61666
Vodopivec Franc, Selce 67, Pivka, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1082471. gnn-61408
Volkar Peter, Stoženska ulica 54, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0231919. gnm-61909
Zamuda Jožef, Trdinova ulica 4, Radenci, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 136758. gnm-61759
Zorn Drago, Sedeja 1, Nova Gorica, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1234421. gnd-61418
Zupanc Anton, M. vrh 16, Železniki, delovno knjižico. gnr-61429
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Brank Miroslav, Vojsko 23, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1024171. gni-61838
Čebulj Marjan, Lukovica 56, Lukovica,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1053216. gnn-61558
Dolenc Stanislav, Bukov vrh nad Visokim 11, Polhov Gradec, vozno karto, št.
849 - službena, izdal LPP. gni-61492
Farasin Persida, Okoška gora 65, Oplotnica, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1128485.
gng-61640
Fedran Darija, Gladomes 9, Zgornja Ložnica, delovno knjižico. gne-61517
Furlan Stanko, Ulica II. prekomorske brigade 41, Koper - Capodistria, potrdilo o
usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-1550/00, VČ-777. gne-61996
GATIS-CO, d.o.o., Žnidarčičeva 15, Šempeter pri Gorici, original kopije licence št.
0000795/21 za vozilo Mercedes-benz
1932 z reg. oznako GO 81-05C, izdala
GZS. gnz-61671
Gergeta Valter, Obala 120, Portorož Portorose, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1037505.
gnu-61701
Glogovšek Daniel, Gaberje 22, Dobova,
delovno knjižico. gnk-61436
Grgičević Davor, Valvasorjeva ulica 26,
Brežice, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-1155-09/95.
gnu-61651
Gruenfeld Georg, Kosova 14, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-5985-00/94, izdala Uprava
RS za pomorstvo, izpostava Koper.
gnj-61962
Hovnik Tomaž, Brdinje 41, Kotlje, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1024245. gnb-61545
Jangelov Borče, Letališka cesta 2, Ljubljana, delovno knjižico. gnk-61911
Jerič Jožef, Gančani 185/a, Beltinci,
overjeno kopijo licence št. 005314/57-85LM46/1998, izdala OZS, dne 7. 1. 1998,
za vozilo Zastava 64 z reg. oznako MS 5942C. gnu-61901
Jugović Mirjana, Cesta v Staro vas 3,
Postojna, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1002195.
gnd-61993
Kamšek Aleksander, Polje, Cesta VIII/3,
Ljubljana-Polje,
delovno
knjižico.
gnb-61870
Kavčič Tatjana, Bašelj 26/b, Preddvor,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1115710. gnv-61875
Korene Pavel, Herinja vas 32, Otočec,
izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila, št. B 0025763. gnx-61548
Kosec Jernej Janez, Hrenova ulica 10,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal Gimnazija
Poljane. gnv-61675
Kralj Nal, Žavcarjeva 22, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-2990/00, VČ 2093. gnr-61979
Kramžar Borut, Medno 48/a, LjubljanaŠentvid,
carinsko
deklaracijo
št.
63895/2000 za diesel motor Citroen BX.
gnb-61920
Križman Andreja, Trdkova 60, Kuzma,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1006771. gni-61763
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Objave delniških
družb
Sklici skupščin in nasprotni
predlogi
Ob-53017
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe Tovarna pohištva Trbovlje, d.d., Trbovlje sklicuje uprava
5. skupščino delničarjev
družbe Tovarna pohištva Trbovlje, d.d.
Trbovlje
ki bo dne 7. 9. 2001 ob 12. uri v jedilnici družbe, Savinjska cesta 31, Trbovlje z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: ugotovi se, da je skupščina
sklepčna. Za predsedujočega se izvoli Tomislava Kus.
Izvoli se preštevalki glasov v sestavi Martina Plevnik in Majda Vozelj.
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Seji bo prisostvovala in sodelovala vabljena notarka, Marjana Kolenc – Rus.
2. Obravnava in sprejem poročila o poslovanju družbe za leto 2000 z mnenjem
revizorja in mnenjem nadzornega sveta.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme predlagano letno poročilo za leto 2000, skupaj z
revizijskim mnenjem in mnenjem nadzornega sveta.
3. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička za leto 2000.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme sklep o razporeditvi dobička
za leto 2000 v predlaganem besedilu.
4. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička za leto 1993 – 1996.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme sklep o razporeditvi dobička
za leto 1993 – 1996.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev in seznanitev s člani
nadzornega sveta, ki jih izvoli svet delavcev.
Predlog sklepa:
5.1. Skupščina ugotavlja, da z dnem
21. 10. 2001 poteče mandat naslednjim
članom nadzornega sveta – predstavnikom
delničarjev: Kus Tomislav, Kovač Jože, Tomažič Štefka, Vinkovič Bojana.

5.2. Skupščina izvoli za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata 22. 10.
2001 naslednje člane nadzornega sveta –
predstavnike delničarjev: Kus Tomislav, Božič Dušan, Krajnik Rolando, Bolčina Alojz.
5.3. Skupščina se seznani, da z dnem
21. 10. 2001 poteče mandat naslednjim članom nadzornega sveta – predstavnikom delavcev: Zmrzlak Damjan, Bradaševič Branimir.
5.4. Skupščina se seznani, da z dnem
22. 10. 2001 prične mandat članom nadzornega sveta, ki jih je izvolil svet delavcev:
Kreže Marko, Cankar Janko.
6. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Na predlog nadzornega sveta se za revizijo letnih računovodskih izkazov za leto 2001
imenuje predlagano revizijsko družbo.
Udeležba na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini bodo lahko uresničevali tisti delničarji, ki bodo vpisani
v delniško knjigo družbe 10 dni pred sklicem
skupščine in če bodo najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavili upravi
družbe svojo udeležbo na skupščini.
Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda naj delničarji pisno sporočijo upravi v roku sedem
dni po objavi sklica skupščine.
Tovarna pohištva Trbovlje, d.d.
uprava družbe
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